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Sammanfattning   
E-handeln befinner sig i en stark tillväxtfas där omsättningen på nätet fortsätter att stiga och 
denna ökning syns tydligt inom detaljhandeln (HUI 2015). Eftersom att allt fler människor 
väljer att handla på nätet ställs det krav på en fungerade e-handel och en fungerade 
kundorderprocess (SvD 2012; Handelns historia u.å.). I denna studie har kundorderprocessen 
studerats utifrån följande fem steg: ordermottagning, orderbehandling, färdigställande av 
order och transport samt returhantering.  
 
Studiens syfte är att identifiera hur två framgångsrika e-handelsföretag arbetar med 
kundorderprocessen för att komma fram till hur de skiljer sig åt samt vad de kan lära sig av 
varandra. Utifrån en kartläggning och undersökning av företagens olika kundorderprocesser, 
kunna se dess gemensamma nyckelfunktioner i processhanteringen rörande stegen 
ordermottagning, orderbehandling, färdigställande av order, transport samt returer, med mål 
att komma fram till förbättringsåtgärder.  
 
Företagen som har studerats i denna studie är, Sportamore, ett företag med brett utbud av 
varumärken och djupt utbud av sportartiklar och Ellos, som startade som ett postorderföretag 
och har sedan dess växt med ett brett sortiment av kläder och heminredning. Två 
framgångrika e-handels företag inom detaljhandeln utan fysiska butiker. Utifrån denna 
fallstudie och med hjälp av metodtriangulering i form av intervjuer, observationer och 
litteraturstudie har följande frågeställningar besvarats:  
 
Hur arbetar Sportamore och Ellos med kundorderprocessen? 

x Hur skiljer sig kundorderprocessen i företagen från varandra? 
x Vilka är deras gemensamma nyckelfunktioner? 
x Vilka förbättringsmöjligheter finns hos de båda företagen och hur kan de lära sig av 

varandras erfarenheter? 
 
Studiens slutsats efter att ha kartlagt kundorderprocessen i dessa två e-handels företag visar 
att företegen har egna och anpassade system för deras verksamhet, vilket leder till att 
arbetsrutiner och utförande av processer blir individuella. Däremot är ordningsföljden av 
kundorderprocessens steg desamma, flödet som en order går igenom är lika men hur stegen 
utförs skiljer sig åt mellan företagen. Exempelvis plockar båda företagen varor för hand, men 
använder olika system gällande planering och utförande av plockning. Även vid 
färdigställande av ordrar finns en väsentlig skillnad, Sportamore använder sig där av ett 
system där de sorterar för hand direkt vid plockning och Ellos har ett automatiserat 
sorteringsverk som varorna går igenom efter plocknig. Genom dessa olikheter och likheter 
resulterar denna studie i följande nyckelfunktioner: information, teknik, kontroll, flöde, 
effektivitet och kvalitet. 
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Abstract  
E-commerce is in a phase of strong growth, where online shopping continues to increase 
especially in the retail sector (HUI 2015). Since more and more people choose to shop online, 
there are demands on a functioning e-commerce and customer order process/flow of orders. In 
this study, the customer order process focuses on the five following steps: receiving orders, 
order processing, completion of orders, shipping and return management. 
 
The study aims to identify how two successful e-commerce companies actively are working 
with the customer order process and to sort out how they differ and what they can learn from 
each other. By examining and mapping the companies various customer order processes, see 
its key features regarding receiving orders, order processing, completion of orders, shipping 
and returns, with the goal to reach for improvement areas. 
 
The examined studied in this study is, Sportamore, a company with a wide range of brands 
and deep range of sport articles and, Ellos, which started as a mail-order company and has 
since then grown with a wide range of clothing and home furnishings. Two successful e-
commerce companies in retail with no offline stores. 
 
Through this case study, using triangulation with interviews, observations and literature have 
the following questions been answered: 
 
How do Sportamore and Ellos work with the customer order process? 

x How does the customer order processes in the companies differ from each other? 
x What are their common key features? 
x What improvement opportunities are found from the two companies and how can they 

learn from each other's experiences? 
 
This study's conclusion after mapping the customer order process in these two e-commerce 
companies have shown that the companies have their own and customized systems for their 
business. Also the working procedures and the execution of processes is individual, however, 
the core processes are the same. For example, both companies picks goods by hand, but use 
different processes for the planning and execution of picking. Also at the completion of orders 
there is an essential difference, Sportamore uses a process where they sort the products during 
picking and Ellos have an automated sorting where goods pass through after picking. Through 
these differences and similarities results of this studies key features are:  information, 
technology, control, flow, efficiency and quality.  
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Förord 
 
Efter tre år avslutar vi nu vår utbildning inom logistik och ekonomi med denna c-uppsats. 
Studiens arbete har varit givande och lärorik men samtidigt krävande. 
 
Stort tack till Sportamore och Ellos som tagit sig tiden att ta emot oss och delat med sig av 
företagsinformation vilket möjliggjort studien. Ett extra tack till de intervjuade 
respondenterna, Henrik Silverstolpe från Sportamore samt Leif Johanson och Thomas 
Larsson, från Ellos.  
 
Nadine Hallengren & Linnea Östling, Stockholm 2016-05-25 
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Begreppslista 
Nedan presenteras och beskrivs begrepp som är centrala och återkommande under arbetet. 

Leveransservice 
Idag räcker det inte med att bara ha en bra produkt utan fokus ligger också på att skapa 
mervärden utöver den faktiska produkten för kunden. En viktig del som ses som värde ökande 
för kunden är kundservice vilken innefattar kvaliteten på alla delar mellan företaget och 
kunden. En av alla dessa delar är leveransservice, vilket är ett samlingsnamn för kvaliteten på 
företagets logistikaktiviteter. Den viktigaste uppgiften för företaget är att utveckla 
leveransservicen för att kunden ska känna att den får mervärde vid köp från företaget. På 
längre sikt ger detta möjlighet till att öka marknadsandelen och bidra till effektivisering 
(Bjørland, Persson & Virum 2003, s.56).  

Logistik kvalitet  
Kvalitet innebär i stort att göra rätt från början till slut, för att vara framgångsrik inom detta 
krävs god kännedom om sin marknad, sina kunder och de förväntningar som finns samt 
tillvägagångssätt för att uppfylla dessa krav och förväntningar. En förutsättning för detta är 
utvecklade system och metoder samt att besitta rätt kunskap (Bjørland, Persson & Virum 
2003, s.57). 

Serviceelement  
x Ledtid, tiden från lagd order till leverans 
x Leveranstid, tiden från att order skickas till leverans sker 
x Leveranspålitlighet, tillförlitligheten i leveranstiden, att order kommer på avtalad tid 
x Leveranssäkerhet, att rätt vara levereras i rätt kvalitet 
x Informationsutbyte, byte av information i båda riktningar mellan företag och kund 
x Kundanpassning, möjlighet att leva upp till kundens önskemål 
x Flexibilitet, anpassningsförmåga till förändringar  
(Bjørland, Persson & Virum 2003, s.58) 

Effektivitet – Effektivitet är ett brett begrepp de många betydelser. Syftet med effektivitet är 
att bidra till konkurrensförmåga och lönsamhet, vilket kan uppnås på många sätt 

Track ´n trace - Möjlighet till att följa paket via internet för att se var det befinner sig 

Batch - Ett samlat antal ordrar som plockas gemensamt 

Stopptid - En förutbestämd tid när en viss process, en viss kategori eller specifikt antal ordrar 
ska vara klara för upphämtning av transportör 

Offline butik - Fysik butik 

EAN-kod - ett 13 siffrigt identifikationsnummer för varan med tillhörande sträckkod 

Produktion - färdigställande och utförande av order 

Lagd order - kund har skickat en order (beställning av varor) till företaget 

Skickad order - företaget har skickat orden (varorna) till kunden 
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Inledning  
I följande avsnitt presenteras studien övergripande, bland annat beskrivs den historiska 
bakgrunden, problemdiskussion och syftet till studien för att ge en inledande bild av de ämnen 
och områden som berörs.  

Bakgrund  
E-handeln befinner sig i en stor tillväxtfas där omsättningen för handel på nätet fortsätter att 
öka (HUI 2015; Lantz 2011). E-handel blir en allt vanligare handelsform för konsumenter och 
en viktigare plattform för företagen att nå ut till konsumenter. Denna utveckling har lett till att 
människan har förändrat sina konsumtionsvanor samt öppnat upp för företag att nå nya 
marknader (Lantz 2011; Valacich & Schneider 2016, s. 79). I en artikel från 2012 skriver SvD 
att sju av tio svenskar handlar på nätet (SvD 2012), dessutom skriver Handelns historia att 29 
% av befolkningen uppger att de har vana att handla på nätet (Handelns historia u.å.).  
 
Daniel Lantz beskriver i sin bok “E-handel” hur utvecklingen kan ses likt ett paradigmskifte 
och hur vi redan kan urskilja två “e-handelsvågor”. Den första var när människor med 
visioner och nytänk med hjälp av tekniken skapade en ny marknad, den andra när 
butikskedjor och varuhus kände konkurrensen och pressen att etablera sig även som e-butik 
(Lantz 2011). 
 
Ökad e-handel har över tiden lett till insikten om att effektivitet inom logistik blivit allt 
viktigare, företagen väljer att effektivisera sina processer och att använda tiden som 
konkurrensmedel för att kunna fokusera på kundens behov och erbjuda en hög 
leveransservice. Tid är ett verktyg för att uppnå bättre leveransservice och lägre kostnader. 
(Oskarsson, Aronsson & Ekdahl 2006, s. 29; Valacich & Schneider 2016, s. 282). 
 
Verktyget används speciellt inom lagerverksamhet där risken för att binda kapital i lagervaror 
är stor eftersom produkters livscykel idag blir allt kortare. För att hålla lagernivån nere gäller 
det att effektivisera sina processer och leverera på korta leveranstider med hög pålitlighet. Att 
tid används som ett konkurrensverktyg beror på att det är lätt att mäta och lätt för människor 
att förstå (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl 2006, s. 29).  
 
Med E-handel kommer också nya möjligheter, framförallt när det gäller order- och 
informationshantering. Enligt Oskarsson, Aronsson och Ekdahl  (2006, s. 310) är de logistiska 
förutsättningarna direkt avgörande för företagets framtid, många gånger visar det sig vara 
svårare att skapa en fungerande logistik än e-butiken i sig.  
 
Handel via postorder skiljer sig från den traditionella butiksförsäljningen och har länge varit 
ett alternativt sätt att nå ut till kunder och erbjuda produkter. Susanne Wikner från Centrum 
för Näringslivshistoria diskuterar huruvida e-handel är en utveckling av postordern. E-handel 
har många likheter till postorder, båda erbjuder produkter utan direktkontakt med kunden, inte 
heller har kunden möjligheten att se varorna innan köp (Handelns historia u.å.).  
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Sajten E-handel publicerade år 2014 en artikel med rubriken “En livsviktig övergång - 
Postorder till E-handel” baserad på intervjuer med två ledande postorderjättar i Europa om 
deras utveckling från den traditionella postorden till framgångsrika e-butiker. Övergången 
från papper till webb var tuff men nödvändig, vilket båda företagen var överens om. Det är ett 
omfattande arbete som kräver både noggrann planering och omstrukturering, men ett arbete 
som visat sig ge lön för mödan (Andersson 2014). 
 

“Förändringar sker snabbare nu. Förr brukade det ske en stor förändring och  
sedan kom en lugnare period då allt fick sätta sig lite. Nu får vi inga pauser” 

- Thilo Bendler (Andersson 2014) 
 
En stor del handlar om att förändra logistikens processer för att uppnå de grundläggande 
målen: hög leveransservice och låga kostnader. För att kunna förändra och förbättra är 
vetskapen om var man befinner sig idag viktig, kunskapen om de nuvarande processerna är en 
förutsättning för att kunna förändra och att förändringarna i slutändan skall leda till en 
förbättring (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl 2006, ss. 167-175). 
 
Process syftar till en aktivitet som utförs, varje process börjar och slutar på samma ställe eller 
av samma aktör och är grundad i efterfrågan av kund där processen har till syfte att skapa 
värde och uppfylla kundens behov. Mattson beskriver aktiviteter inom företag uppdelade i sju 
kärnprocesser; produktutveckling, försäljning, kundorder, anskaffning, tillverkning/service, 
distribution samt efter leverans. Dessa processer kan förekomma en eller fler gånger, 
ensamma eller i kombination med varandra. I denna studie syftar kundorderprocessen till de 
aktiviteter som sker i stegen från erhållen kundorder till utleverans (Mattson 2012 ss. 78-85). 
Detta kan sammanfattas enligt modellen “order och leveransprocessens” fyra av sex följande 
steg; ordermottagning, orderbehandling, färdigställande av order och transport (Oskarsson, 
Aronsson & Ekdahl 2006, ss. 55-56). Även returer studeras för att få en komplett bild av 
kundorderprocessen.  
 
Studien är baserad på en undersökning och jämförelse av kundorderprocessen hos Sportamore 
och Ellos som båda är e-handelsföretag utan fysiska butiker. År 2009 bestämde sig Johan 
Ryding, Jan Friedman och Joakim Friedman att starta ett företag som skulle erbjuda 
marknadens bredaste utbud av varumärken och djupaste utbud av sportartiklar, detta 
tillsammans med marknadens bästa tänkbara service. År 2010 lanserades Sportamore.se och 
under de senaste åren har deras mål uppfyllts och bekräftas flera gånger om, när de mottagit 
priser som bästa e-handelssajt 2013 och 2016, årets nätbutik 2014 och 2015, samt årets 
kundtjänst 2014 och 2015 (Sportamore u.å.). Ellos grundades redan år 1947 som 
postorderföretag och har sedan dess växt med ett brett sortiment av kläder och heminredning 
samt etablerat sig i flera länder både i och utanför norden. År 1996 lanserades Ellos webbplats 
med online order och hade då nått en omsättning över en miljard sek per år (Ellos u.å.).  
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Problemformulering  
Utvecklingen av e-handel går snabbt och det blir allt viktigare för företagen att utvecklas i 
takt med tekniken. Centralt inom e-handeln är logistik processerna, enligt Centigo ställer de 
förändringar vi befinner oss i idag högre krav på effektivare processer (Centigo u.å.). 
Förändringar kommer när kunden börjar ställa krav, Svenska försäljnings- och 
marknadschefer märker att kunders behov ändras i en allt snabbare takt och det är företagen 
som uppfattar kundernas krav snabbast som vinner (SvD, 2013). Företagen som studeras är 
båda framgångsrika e-butiker vilket tyder på att de uppfyller kundernas förväntningar samt 
har en fungerande kundorderprocess. Ellos är ett gammalt erkänt företag som har en 
spännande utveckling från postorder till e-handel, där de lyckats med en svår övergång. 
Sportamore är ett företag som på kort tid lyckats ta sig in på marknaden samt haft en stor och 
framgångsrik utveckling.  
 
En kund som handlar i en e-butik gör det med stort förtroende för butiken, kunden har inte 
möjlighet att prova eller känna på produkten och har inte heller någon fysisk kontakt med en 
säljare. Därför behövs fungerande och pålitliga processer som skapar en nöjd och 
återkommande kund. Kundorderprocessen och dess innefattande steg så som, 
ordermottagning, orderbehandling, färdigställande av order, transport samt retur är därför 
centrala steg i e-företagens verksamhet och det är inte bara kunden som påverkas om 
kundorderprocessen skulle vara bristfällig utan kan även vara direkt kostsamt för företaget. 
Företag vill genom sina processer uppnå hög leveransservice och låga kostnader, därmed 
väljer e-företag att effektivisera sina processer. Detta resulterar i frågor kring hur de studerade 
företagen arbetar med kundorderprocessen samt om deras olika bakgrunder kan göra att de 
arbetar på olika sätt. 

Syfte 
Studiens syfte är att identifiera hur två framgångsrika e-handelsföretag arbetar med 
kundorderprocessen för att komma fram till hur de skiljer sig åt samt vad de kan lära av 
varandra. Utifrån en kartläggning och undersökning av företagens olika kundorderprocesser 
se dess gemensamma nyckelfunktioner i processhanteringen rörande ordermottagning, 
orderbehandling, färdigställande av order, transport samt returer, med mål att komma fram till 
förbättringsåtgärder.  

Frågeställningar  
Hur arbetar Sportamore och Ellos med kundorderprocessen? 

x Hur skiljer sig kundorderprocessen i företagen från varandra? 
x Vilka är deras gemensamma nyckelfunktioner? 
x Vilka förbättringsmöjligheter finns hos de båda företagen och hur kan de lära sig av 

varandras erfarenheter? 

Avgränsningar  
Avgränsningar har gjorts för att undersöka processerna grundligare, skapa en djupare 
förståelse och ge bredare kunskap. Studiens metodval förutsätter besök hos de deltagande 
företagen, därmed blev det ett naturligt val att avgränsa studien till företag lokaliserade med 
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produktion inom Sverige. Fokus ligger på de processer som sker efter att kunden har lagt en 
beställning, det vill säga från ordermottagning till leverans och eventuell retur. Teorier som 
studerats och tillämpas i studien är valda utifrån insamlad data och begränsade efter 
företagens processer, flöden och lagring. E-butikens uppbyggnad är något som inte har 
beaktats, ingen kontakt har tagits med slutkunder, inte heller transport in till lager från 
respektive underleverantör. De anställda som intervjuats har begränsades till ansvariga 
personer med befattningar som logistikchef, lagerchef, produktionschef, teamleader och 
koordinator, då dessa personer besitter den information som är nödvändig och relevant för 
studien. Transport från företag till kund har begränsats till den information som respondenter 
på respektive företag delat med sig av under intervjuer.  
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Metod  
Studien bygger på en kvalitativ forskningsdesign där valda fall och områden studerats på 
djupet utifrån en metodtriangulering. I följande avsnitt redogörs för genomförande och 
tillvägagångssätt för respektive metod. 

Val av metod  
Undersökningen baseras på en hermeneutisk vetenskapsteoretisk ansats, som ger forskaren 
förståelse för problem genom tolkning och analysering av resultat (Bryman och Bell 2011, 
s.567). Inom samhällsvetenskapen används denna vetenskapsteoretiska ansats och står för den 
kvalitativa förståelsen, en hermeneutiker försöker förstå människans livssituation genom 
tolkning. Den bygger på en forskarroll som är öppen, personlig och engagerad. Hermeneutik 
betyder ungefär tolkningslära och är en vetenskaplig riktning där fördjupning, tolkning och 
förståelse är grunden för människans livssituation (Patel och Davidson 2011, ss. 28-29). 
Genom insamlig och tolkning av data från flera perspektiv skapades en djupare förståelse för 
det individuella fallet.  
 
Undersökningen av kundorderprocessen hos två e-handelsföretag genomfördes i form av en 
kvalitativ forskningsdesign, där datainsamlingen består av “mjuka” data, alltså data bestående 
av ord och inte siffror. Tillvägagångssättet för insamling gjordes genom intervjuer och 
observationer. Genom ett induktivt arbetssätt används den insamlade datan för att koppla till 
teorier och dra slutsatser, där fallen har studerats utan förankring i tidigare utarbetade teorier. 
Att arbeta utifrån ett induktivt arbetssätt kan medföra risker eftersom den empiriska 
insamlingen är typisk för just denna situation (Patel och Davidson 2011, s.14 s.23).  
 
Fallstudie är en detaljerad och intensiv analys av ett enskilt fall och används för att skaffa 
fördjupad information om fallet (Rosenqvist och Andrén 2006, s. 36). Denna fallstudie 
baseras på en undersökning av två utvalda företag, att använda sig av en fallstudie lämpar sig 
väl då företagets processer studerats. Att studera utvalda steg ur kundorderprocessen i sin 
helhet valdes för att få omfattande information om fallen och ge möjlighet att analysera ur ett 
helhetsperspektiv (Patel och Davidson 2011, s. 56). Kunskapen som utvecklats i denna 
fallstudie är en fördjupad förståelse för hur det kan vara, samt att resultaten som denna studie 
lett fram till givetvis i första hand är specifika för detta fall. Genom denna fallstudie är 
målsättningen att se gemensamma mönster och enskilda förbättringsområden av processer 
(Rosenqvist och Andrén 2006, s. 37).  
 
En fallstudie förutsätter användandet av flera olika tekniker. Undersökningen bygger därför 
på en metodtriangulering, genom att använda sig av tre tekniker samlas information in från 
flera perspektiv och olika infallsvinklar (Rosenqvist och Andrén 2006, s 36). För 
datainsamling har intervjuer, observationer och litteraturstudie använts, dessa har sedan vägts 
samman för att skapa en utförlig bild av det studerade fallet (Patel och Davidson 2011, s.106).  
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Intervjuer   
Syftet med att genomföra intervjuer är att få fram information som bidrar till att ge en 
beskrivande bild från flera sidor i en viss situation. Denna kvalitativa undersökningsmetod har 
tillämpats för att få kännedom om respondentens egna erfarenheter och kunskap (Dalen 2008, 
s.9).  I denna undersökning har personliga intervjuer genomförts, där ett frågeformulär har 
sammanställts och använts som teknik för att samla in information. Även inspelning av 
intervjuerna har gjorts för att på ett så verklighetstroligt sätt som möjligt kunna återberätta 
informationen. Att utföra kvalitativa, semistrukturerade intervjuer, innebär att frågorna som 
intervjuaren ställt har gett plats för respondenten att svara med egna ord. Frågorna har berört 
ett specifikt tema men behöver nödvändigtvis inte ställts i bestämd ordning (Patel och 
Davidson 2011, s.73 s.82).  
 
Ett alternativt tillvägagångssätt hade varit att genomföra telefonintervjuer med 
respondenterna. Detta kunde sparat tid då företagen är lokaliserade på olika platser i Sverige, 
samt gett möjlighet att samla in data i ett tidigare skede när kontakt togs med företagen. Dock 
finns risken att en telefonintervju kan upplevas stel, tiden är ofta begränsad samt möjligheten 
att avläsa uttryck och reaktioner hos respondenterna begränsas vilka kan vara värdefulla för 
studien (Bryman och Bell, 2011 s.502-503).  

Tillvägagångssätt 
Sportamore  
Intervju med Henrik Silverstolpe, lagerchef på Sportamore, genomfördes den 7 april 2016 
8.30 - 9.30 i ett konferensrum på lagret i Spånga. Intervjun började med en presentation av 
oss själva och arbetet där vi berättade vad undersökningen går ut på samt vad den syftar till. 
Vi fick godkännande av Henrik att spela in intervjun som han inledde med en presentation om 
sin bakgrund och om verksamheten. Utifrån ett förberett frågeformulär ställdes intervjufrågor 
av en av oss, samtidigt som den andra antecknade. Henrik gav svar på frågorna utförligt och 
några svar besvarade även flera frågor, vilket ledde till att frågorna inte nödvändigtvis ställdes 
i den förberedda ordningen.  
 
Ellos  
Intervju med Thomas Larsson, produktionschef, och Leif Johanson, logistikchef, 
genomfördes den 21 april 2016 kl 8.00 - 9.15 i ett konferensrum på logistikavdelningen i 
Borås. Intervjun började med en presentation av oss själva och arbetet där vi berättade vad 
undersökningen går ut på samt vad den syftar till. Vi fick godkännande av Thomas och Leif 
att spela in intervjun som började med att de utförligt berätta om företaget och dess 
logistikprocesser. Följdfrågor ställdes under presentationens gång för att få tydligare svar på 
intervjufrågorna och i slutet av intervjun ställdes resterande frågor som inte blivit besvarade 
under presentationen.  
 
Observationer 
Den andra undersökningsmetoden som valts för denna studie är observation. Metoden är 
lämplig att använda vid insamling av information som berör processer, vilket är 
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undersökningens primära syfte (Patel och Davidson 2011, s.91). Dessa systematiska 
helhetsobservationer var planerade i förväg och genomförda på ett metodiskt sätt, vilket är 
lämpligt när en jämförelse skall göras för att skapa en djupare förståelse för fallet (Rosenqvist 
och Andrén 2006, s 78). Med försök att fånga så mycket som möjligt av processerna har 
registrering av information gjorts metodiskt och ett löpande protokoll har först där iakttagelser 
skrivits ner på ett så tolkningsfritt sätt som möjligt (Rosenqvist och Andrén 2006, s 80).  
 
Genom att endast använda sig av utförliga intervjuer hade valet att genomföra observationer 
inte varit givet, dock finns risken att respondenterna då missar att delge detaljer och 
information. Med observationer ges därmed möjlighet att själva följa processen och kunna 
uppfatta detaljer som annars kan gå förlorade, samt ge djupare kunskap (Bryman och Bell 
2011 ss.500-501). 

Tillvägagångssätt 
Sportamore  
Observationen på Sportamores lager genomfördes den 7 april 2016 kl. 9.30–10.45 
tillsammans med Henrik Silverstolpe. Henrik visade och berättade om samtliga stationer i den 
ordningsföljd från bearbetning, orderbehandling, färdigställande, transport/leverans och 
returer. Samtidigt som Henrik berättade om stationerna observerades medarbetarnas arbete. 
Observationen antecknades i löpande protokoll, flödeskarta ritades upp och för att med 
säkerhet samla in all informationen som Henrik berättade spelades även observationen in.  
 
Ellos 
Observationen på Ellos genomfördes den 21 april 2016 kl. 9.15–11.15 och 12.00–14.30 med 
ansvarig på respektive avdelning. Observationen började på returavdelningen, där vi fick följa 
Katarina och se hur returer från Norge kommer in och hanteras. Därefter observerades 
expeditionen där samordnaren Agneta visade hur arbetet går till vid plockning av varor. Sista 
stationen att observera leddes av Susanne, samordnare för sorteringsverket och paketering. 
Mellan varje station fick vi följa varuflödet där Johan och Rickard visades oss runt och 
beskrev processerna. Observationen antecknades i löpande protokoll, flödeskarta ritades upp 
och för att med säkerhet samla in all information som respektive ansvarig berättade spelades 
även observationerna in. 
 
Litteraturstudie  
I den genomförda litteratursökningen har både tryckta källor och elektroniska källor använts. 
Ur böcker som använts har främst modeller och teorier plockats ut, samt artiklar har bidragit 
till djupare förståelse och bredare kunskap inom ämnet (Patel och Davidson 2011, s.42) 
 
Urval 
Mail skickades till ett tio tal företag med förfrågan att delta i denna studie. De som fick 
förfrågan var företag som på något sätt har en koppling till oss, det var ett undermedvetet val 
utifrån åsikter och tidigare relationer till företagen. Sportamore och Ellos var de företag som 
var tillmötesgående och öppna för samarbete. Således användes ett bekvämlighetsurval, att 
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göra ett icke-sannolikhets urval hör ihop med att endast studera en mindre del av företaget 
eller ett fåtal personer i organisationen (Bryman och Bell 2011, s. 204.) Valet av att intervjua 
lagerchef och logistikchef föll sig naturligt då dessa personer besitter den kunskap vi önskade 
fördjupa oss i.  

Studiens mätbarhet 
För bedömning av kvalitativa undersökningar har Guba och Lincoln specificerat termer som 
alternativ till begreppen reliabilitet och validitet, dessa termer är: Tillförlitlighet, 
överförbarhet, pålitlighet samt styrka och bekräfta (Guba och Lincoln se Bryman och Bell 
2011, s.402) I en kvalitativ undersökning kan tillförlitligheten vara hög, i och med att arbetet 
sker i ett nära samarbete med företagen skapas stor förståelse för den insamlade 
informationen och de teorier som informationen leder fram till. Valet att studera två företag 
var främst för att öka tillförlitligheten i studien, samt för att kunna se tydliga kopplingar 
mellan företagen och därifrån dra slutsatser utifrån information och resultat. Valet av att 
använda metodtriangulering som metod var för att förstärka och eventuellt bekräfta studiens 
resultat. Något som däremot anses lågt i en kvalitativ undersökning är dess överförbarhet, att 
skapa en tydlig bild som redogör för huruvida studiens resultat kan generaliseras till andra 
sociala miljöer och förhållanden är svårt då fokus ligger på ett enda fall. Pålitlighet innebär att 
säkerhetsställa att det skapas fullständig och tillgänglig information av alla faser i 
forskningsprocessen. Trots att detta görs är det svårt i en kvalitativ studie skapa pålitlighet, på 
grund av att det är omöjligt att genomföra intervjuer och observationer i en social miljö som 
kommer utspela sig identiskt. För möjligheten att styrka och konfirmera studien ska forskaren 
utelämna personliga värderingar och inte låta sin teoretiska inriktning påverka utförandet och 
slutsatserna i studien (Bryman och Bell 2011, ss. 403-405). För att bearbeta insamlad data har 
författarna av denna studie tillsammans lyssnat igenom de bandade intervjuerna och 
diskuterat olika synvinklar på materialet i ett försök att vara så objektiva och neutrala som 
möjligt.  

Metodkritik  
I denna studie har en kvalitativ ansats valts, en fallstudie med metodtriangulering. Kvalitativa 
forskningsmetoder har kritiserats främst på grund av svårigheten med generaliserbarhet samt 
att resultaten blir mer öppna för tolkning (Bryman och Bell 2011, s.417). Intervjuer har 
genomförts med syftet att få fram information som bidrar till att ge en beskrivande bild av 
olika sidor i en viss situation. Intervjun som genomfördes på Ellos började med en lång 
presentation av Leif där flertalet av frågorna besvarades, en nackdel med detta var att frågor 
som inte blev besvarade var tvungna att plockas ut, vilket kan ha lett till att frågor missats att 
ställas samt att vissa inte fått lika omfattande svar som om varje fråga ställts individuellt. 
Dessutom blev svaren oerhört långa och berörde även andra delar än de som önskades få svar 
på. Under intervjun på Sportamore sa Henrik: “Det hade varit bra om jag fått ta del av era 
frågor tidigare, då hade jag kunnat förbereda information till er”, detta hade kunnat ge oss mer 
genomarbetade och detaljrika svar, men samtidigt lett till att frågorna inte svarats på lika 
spontant.  
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Även observationer har utförts vilket var lämpligt då en jämförelse har gjorts i denna studie 
för att skapa en djupare förståelse för fallen. Observationerna valdes att spelas in på grund av 
dess omfattning och för att inte gå miste om information. Däremot kan valet att spela in 
observationerna ha lett till att respondenten påverkats i berättandet samt påverkat oss i rollen 
som observatör eftersom fokus riktades på vad respondenten berättade istället för att bilda en 
egen uppfattning av processerna. Litteraturstudien som genomfördes bidrar även den till att 
skapa djupare förståelse och få bredare kunskap inom ämnet, men då mängden av tidigare 
forskning inom ämne inte är bred har den genomförda litteraturstudien blivit mindre än tänkt. 
De vetenskapliga artiklar som använts i denna studie är relevanta och har bidragit till 
förståelse och kunskap men ett större antal vetenskapliga artiklar hade kunnat skapa ännu 
djupare förståelse och bredare kunskap för kundorderprocessen. Företagen i denna studie har 
valts ur ett bekvämlighetsurval som tillhör gruppen icke-sannolikhetsurval vilket innebär att 
resultaten inte kan generaliseras (Bryman och Bell 2011, s. 204).  

Källkritik 
Äkthet innebär att källan är vad den ger sig ut för att vara, dock kan gränsen mellan äkta och 
oäkta svår att dra. De artiklar som används i litteraturstudien är vetenskapligt granskade, 
vilket gör dem till trovärdiga källor. För att ta reda på om dessa artiklar är vad de utger sig att 
vara finns det vissa kännetecken för vetenskapliga artiklar, de ska vara granskade av andra 
forskare inom samma disciplin, publicerad i en vetenskaplig tidskrift och är riktade mot en 
akademisk målgrupp med ett avancerat språk. Ofta transporteras uppgifter i flera led, därför 
skiljs det inom källkritiken på primärkällor och sekundärkällor. Primärkällor är ursprungliga 
källor, medan sekundärkällor har traderats (Thurén 2013, s.17 s.45). Som tidigare nämnt, har 
triangulering använts dels för att kunna bekräfta eller motsäga den insamlade datan. Då 
samstämmighet finns mellan källorna gör det dem till mer trovärdiga. Valet att använda sig av 
tidskrifter och böcker publicerade under 2000-talet är för att ämnet som denna studie berör, e-
handel och kundorderprocessen, ständigt uppdateras och därför krävs uppdaterad information. 
Böcker som använts för insamling av teorier som berör kundorderprocessen är skrivna av 
experter bakom ämnet logistik, flera av de teorier som används i denna studie är skrivna av 
Stig-Arne Mattson som med mer än 30 års erfarenhet av logistik, IT och 
verksamhetsutveckling inom industrin från svenska och internationella företag, anses vara en 
trovärdig och auktoritär källa (Studentlitteratur u.å).  

Ontologi och Epistemologi  
Den ontologiska ståndpunkt, “läran om varande”, som ligger till grund för uppsatsen är 
konstruktionism som innebär att sociala aspekter är något som skapas kontinuerligt av 
individer (Bryman och Bell 2011, s. 43). Epistemologi handlar om vad för slags kunskap 
författaren söker, vad som redan är känt och hur ny kunskap kan nås (Nationalencyklopedin 
2016). Målet är att kartlägga och identifiera e-handelns processer, med hjälp av tidigare 
studier inom logistikämnet, respondenternas kunskap och teorier. 
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Forskningsetik  
Denna kvalitativa forskning är baserad på data insamlad genom intervjuer, observationer samt 
tidigare forskning. För att kunna genomföra intervjuer och observationer har kontakt tagits 
med flera deltagare för att få tillgång till nödvändig information. Datainsamlingen är  en stor 
och avgörande del inom forskningsarbetet, det är också den del i arbetet forskare oftast 
kommer i kontakt med utomstående deltagare. Vid insamling av data ställs krav på att 
forskaren samlar in och hanterar data på ett etiskt rättfärdigat sätt, Vetenskapsrådet har därför 
sammanställt fyra huvudkrav om forskningsetiska principer att ta hänsyn till vid forskning 
inom humanistisk - samhällsvetenskapliga ämnen (Vetenskapsrådet 2002).  
 
Huvudkraven är informationskravet, som säger att forskaren tydligt skall informera deltagaren 
om dennes roll i undersökningen, att deltagande är frivilligt, vad som förväntas och hur 
insamlad data kommer användas. All information som kan tänkas påverka deltagarens beslut 
att medverka skall tydligt delges. Samt skall information presenteras för deltagaren om 
undersökningens syfte, tillvägagångssätt och den önskade kunskapen forskningen önskar 
bidra med. Samtyckeskravet förtydligar att deltagarens samtycke och godkännande alltid är 
prioritet. De som medverkar i undersökningen gör det frivilligt och har själv möjlighet att 
påverka villkor som tid och omfattning samt kan avbryta deltagandet när denne önskar. 
Deltagare får inte under några omständigheter utsättas för påverkan eller påtryckningar. 
Dessutom bör förfrågan av samtycket övervägas om det finns risker att det kan leda till 
negativa effekter eller reaktioner för deltagaren, av exempel personliga skäl. Dock finns 
undantag som när information samlas in i stora grupper, genom redan existerade 
myndighetsregister eller när undersökningen inte innefattar frågor av privat eller känslig 
karaktär. Dessa har andra krav vad gäller samtycke och tillvägagångssätt (Vetenskapsrådet 
2002).  
 
Konfidentialitetskravet berör hur information hanteras, framförallt rör sig detta om 
personuppgifter och känslig information som delges forskarna. I de fall informationen är 
etiskt känsligt kan forskarna underteckna avtal om tystnadsplikt. Insamlad information får 
endast användas för avsätt ändamål enligt nyttjandekravet, det får inte lånas ut eller delges för 
icke-vetanskapliga ändamål, kommersiellt bruk eller på så sätt att de påverkar den enskilde 
individen (Vetenskapsrådet 2002). 
 
Respondenterna i detta arbete kontaktades först via mail för att sedan boka och genomföra 
intervjuer, i samband med förfrågan bifogades information om arbetets syfte, upplägg och vad 
som önskades få ut av deras medverkan. Detta för att ge de potentiella deltagarna bästa 
möjlighet att fatta rätt beslut om huruvida de önskade delta eller inte. I de fall vi valde att 
dokumentera information via inspelningen eller bilder har tillstånd för detta getts. 
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Tidigare forskning  
Här presenteras en sammanställning av tidigare forskning på ämnet som har studerats för att 
sedan kunna dra relevanta kopplingar i analysavsnittet.  

Shaping the E-Commerce Logistics Strategy: a Decision Framework 
Logistiken har en erkänd och betydande påverkan både som kostnad och som tjänst, dock är 
det fortfarande oklart hur företag bör anamma logistiska strategier för att lösa logistiska 
problem. Syftet med Ghezzi, Mangiaracina och Peregos studie, Shaping the E-Commerce 
Logistics Strategy: a Decision Framework, är att identifiera relationen mellan logistiska 
strategier och logistiska problem i e-handelns produktflöde för att kunna presentera en modell 
som hjälper B2C-företag (försäljning till konsument) att planera deras processer. Enligt 
Ghezzi, Mangiaracina och Perego (2012, ss. 1-2) är de logistiska problem som företag ställs 
inför inom e-handeln helt andra än de som butiker ställs inför och är därför ett viktigt studie 
område.  
 
Studien bygger på en analys av flera fallstudier och använder sig av både kvalitativ och 
kvantitativ data vilket möjliggör en bredare uppfattning av både logistiska problem och 
strategier. Dessutom menar Ghezzi, Mangiaracina och Perego (2012, s. 5) att flera 
undersöknings metoder och bred data är nödvändigt för att dra slutsatser och komma fram till 
en teori inom ett område med bristande tillgång av litteratur. 
 
I Ghezzi, Mangiaracina och Peregos (2012, s. 3) studie delas de studerade företagen in i fyra 
typer av e-handels företag, följande två typer är intressanta:  
 

x “Kompletta online säljare” oftast företag som endast säljer varor på nätet, deras största 
konkurrensfördelar är deras breda produktutbud, utförliga produkt beskrivningar och 
bra sökverktyg. 

x “Fokuserade online säljare” företag med fokus på en specifik produktkategori som 
erbjuds till konkurrenskraftiga priser.  

 

Baserat på litteraturen definierades åtta drivkrafter som ansågs ligga bakom produktens och 
servicens komplexitet samt ha störst påverkan på logistiken: 
 
Värde densitet är den största kostnadsdrivaren och anses vara en mycket viktig faktor av flera 
skäl. Den har stor inverkan på lagerhållning och kapitalbindning samt påverkar produktens 
slutpris. Här måste kundens vilja att betala för transport och extra tjänster vägas in, detta är 
problematik för företagen och framförallt på de produkter som säljs till ett lägre pris, där 
viljan att betala extra kostnader är mindre, vilket också hotar lönsamheten. Till sist påverkas 
kundernas förväntningar utifrån produktens värde, ett högre pris ger kunden högre 
förväntningar på produkten (Ghezzi, Mangiaracina & Perego 2012, s. 3).  
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Att erbjuda ett bredare sortiment än offline butiker är en tydlig nyckel till framgång för e-
butiker. Sortimentet är därför en mycket viktig faktor som har en betydande inverkan på 
logistiken, med en ökad produktbredd ökar lagerhantering, kapitalbindning samt det 
administrativa arbetet och därmed även kostnaderna (Ghezzi, Mangiaracina & Perego 2012, s. 
3).  
 
Produktens livscykel och känslighet för förändringar, nämns som dess inkuransrisk, vilket 
innebär att desto känsligare produkten är desto högre blir de förväntade lagerkostnaderna. 
Exempel på dessa är kläder vars livscykel endast är ett fåtal månader och är mycket beroende 
av säsongen, även elektronik är en känslig produktgrupp som istället är beroende av 
teknikutvecklingen och vars livscykel plötsligt kan vara över när ny teknik framkommer 
(Ghezzi, Mangiaracina & Perego 2012, s. 3).  
 
Vissa produkter kan ha specifika behov som påverkar logistiken, detta förekommer till viss 
del inom detaljhandeln där det kan röra sig om produkter som måste hänga eller vara vikta på 
ett specifikt sätt (Ghezzi, Mangiaracina & Perego 2012, s. 4).  
 
Inom e-handel är det inte enbart produkten som har betydelse och påverkar konsumentens köp 
utan även service är en stor del av försäljningen. Servicen påverkar och påverkas av många 
faktorer vilket skapar en komplexitet som kan bidra till logistiska problem i förhållande till 
förväntad leveransservice (Ghezzi, Mangiaracina & Perego 2012, s. 4). 
 
E-butiker står inför utmaningen att de har högre andel returer jämfört med fysiska butiker då 
deras kunder inte har möjlighet att se eller prova varorna innan köp. Hantering av returer är 
därmed en stor del av e-handelns vardag och därför också en viktig process. Returhantering är 
en dyr process där företagen måste packa upp, dokumentera, kontrollera och sedan återinföra 
produkterna i försäljningssystemet. Effektivitet är därmed ett krav då en ineffektiv process 
kan påverka både lönsamheten och kunderna negativt (Ghezzi, Mangiaracina & Perego 2012, 
s. 4).  
 
Ledtiden är bland det viktigaste för e-handelsföretag, kunden är van att gå i fysiska butiker 
och ha omedelbar tillgång till produkterna. Idag är leveranserna normaltsätt korta, allt från 
några timmar till ett par dagar, vilket skapar en stor utmaning för e-butikerna och deras 
logistik planering. Viktigt att ta med i beräkningen är också att kunderna har olika 
förväntningar på ledtiden utifrån produktens pris, är det ett erbjudande med mycket bra pris 
tenderar kunden vara “okej” med att vänta längre än om varan köps till fullpris (Ghezzi, 
Mangiaracina & Perego 2012, s. 4).  
 
Punktlighet är en faktor som kunder upplever som mycket viktig. Denna faktor kan precis 
som ledtiden variera och är branschspecifik, men oftast är företag beroende av att vara 
punktliga med endast ett kort tidsintervall som tolerans (Ghezzi, Mangiaracina & Perego 
2012, s. 4).  
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Ghezzi, Mangiaracina och Perego (2012, s. 4) diskuterar även flexibilitet, vilket innebär att 
kunden har möjlighet att ändra sin order efter lagd beställning. Vanligtvis är detta mer av en 
lugnande faktor, att möjligheten finns, snarare än den faktiska användningen. Däremot ställer 
det krav på möjlighet att uppdatera ordrar under processarbetet. 
 
Ovan definierades åtta egenskaper som ansågs vara drivande bakom komplexitet, utifrån 
dessa har Ghezzi, Mangiaracina och Perego (2012, s. 6) skapat en modell för att göra 
komplexitet mätbart. Först genom att kategorisera drivkrafterna som “produktegenskaper” 
och “service nivå”, sedan genom att bedöma varje drivkrafts komplexitet var och för sig i en 
tabell på en skala från ett till fem. Målet är att genom en kombination av egenskaperna mäta 
den totala komplexiteten och identifiera ett logistikproblem. 
 
Ghezzi, Mangiaracina och Perego (2012, s. 5) skriver att litteraturen som studerats främst tar 
upp fyra element som bör fokuseras på vid utformningen av en logistikstrategi:  
 

x Ägandet av inventarier och plats - Inventarier kan ägas av försäljare, 
tillverkare/leverantör eller av båda. Ägandet har framförallt betydelse ur den aspekt att 
den påverkar leveransservicen som företaget kan erbjuda konsumenterna, men har 
också betydelse ur kostnadssynpunkt.  

 

x Policy vid orderplockning - Vid orderplockning finns i huvudsak tre alternativ, plocka 
varorna på försäljningsplatsen, från ett lager endast för e-butik eller ur ett gemensamt 
lager för online- och offline -butik. Att plocka ur ett lager för endast e-butik ger 
troligtvis högre kvalitet och effektivitet, dock på bekostnad av högre investering.  

 

x Policy vid ordersammanställning - Orderfärdigställande, påverkas av vilken form av 
ägande inventarierna har och form av lagerverksamhet som används. Beroende av 
detta färdigställs beställningen antingen hos försäljaren, leverantören eller kommer till 
försäljningsstället för färdigställande. 

 

x Leveranspolicy - Leverans kan planeras på två olika sätt, det vanligaste är 
hemleverans alternativt att företag använder sig av upphämtnings- platser eller 
försäljningsställen där kunden han hämta och eventuellt returnera varor. 

 

Utifrån dessa strategier och de identifierade logistikproblemen ställs företagen mot varandra 
för att fysiskt kunna se en relation emellan dem. En utvärdering av relationerna visar att det 
finns vissa relationer som har starka samband medans andra är svårare att fastställa (Ghezzi, 
Mangiaracina & Perego 2012, s. 10).  
 
För kompletta online företag och fokuserade online företag som inte har möjlighet att 
lagerhålla hela sitt utbud blir valet ett distribuerat lager. Där företaget väljer att lagerhålla en 
viss del som de har kontroll över och sköter logistiken för. Samtidigt som leverantören har 
kontroll över och sköter logistiken för resterande varor (Ghezzi, Mangiaracina & Perego 
2012, s. 10).  
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E-commerce influence on changes in logistics processes 
En order är i dagsläget ett svar på efterfrågan på marknaden, ordern är ett resultat av planerad 
och genomförd försäljning. För att öka försäljningen sågs under 2014 en trend att e-
handelsföretag öppnade pop-upbutiker på platser med högt kundflöde för att kunna visa sina 
produkter för potentiella kunder. E-handeln behöver i allt större utsträckning använda sig av 
uppfinningsrika och nytänkande metoder för att vara konkurrenskraftig på marknaden. Studier 
visar att faktorer som kunder anser viktiga är att företag skall leverera på utlovat datum, helst 
inom tre dagar. Detta leder i sin tur att det behövs en fungerande och effektiv 
kundorderprocess. För att en kund skall bli nöjd behövs inte bara bra kundservice utan också 
effektiva serviceprocesser, moderna logistikresurser och korrekta systemlösningar. 
Betydelsen av metoder för att kontrollera flödet av varor är därför centralt inom logistiken, 
bland de viktigaste är: förbättra processerna för materialvaruflödet så att efterföljande 
processer och medarbetare kan utföra sina arbetsuppgifter, effektivt förbättra flödet av varor 
föra att minska kostnader i samband med förflyttning, samt ordna logistikprocesser så att 
kundkraven uppfylls. Följande processer är komplicerade då de involverar delar i hela 
verksamheten, så som lagerhantering, lagerst rning, konsolidering, underhåll, förpackning, 
märkning, kodning och transport   urek 2014, ss. 129-133).  
 
Till skillnad från traditionell handel är e-handel dels bunden av leveranser till slutkund men 
också av returer och insamling av varor. Returer är en process som inte kan förbi ses, det är 
den svåraste och dyraste delen i hanteringsarbetet. Problematiken med bearbetningen av 
returer är dess omfattning, den är svår att definiera och uppskatta. Däremot skulle tillförlitlig 
historisk data göra det möjligt för företag att planera bearbetningen för returer, dock är det 
många företag som inte har denna data. Returer har blivigt ett stort hinder i utvecklingen av e-
handeln och detta problem är särskilt tydligt när det gäller detaljhandeln. Det är inte bara 
hantering av returer som är problemet, valmöjligheterna av returalternativ för kunden är inte 
många. Hade företagen istället ett bredare utbud av möjliga sätt att returnera varor skulle 
kunderna troligtvis köpa fler produkter. E-butiker skall inte bara erbjuda fler och olika 
möjligheter att returnera varor men även stå för kostnaden av transporten   urek 2014, s.1 4 .  
 
Sammanfattningsvis är information i rätt tid och på rätt plats nyckeln, med det krävs en snabb 
och effektiv reaktion på n a förändringar. Samt att logistikprocesser och s stemlösningar 
inom e-handeln måste vara snabba, precisa och flexibla   urek 2014, s.1   .  

The Method of Logistic Optimization in E-commerce  
Tekniken är oerhört viktig för att genomföra en effektiv kundorderprocess. Väsentliga och 
integrerade delar i systemet är hårdvara, mjukvara, människor, samarbetsvilliga leverantörer, 
lagstiftning och informations- och kommunikationsteknik, E-handelssystem bör därför ses 
som en del av en komplett affärsmiljö. En viktig funktion för kundorienterad e-handel är 
ständigt uppdaterad information samt att grundkraven som kunden har är att få produkten på 
kortast möjligast tid (Bucki & Suchánek 2012, ss. 1239-1242). 
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Inom e-handeln är logistik definierad som en affärsplanering för hantering av material, varor, 
tjänster, information och kapitalflöden. I och med utvecklingen som sker inom e-handeln blir 
informationen allt mer komplex därför krävs fungerade kommunikation och kontroll i denna 
affärsmiljö. I en fungerande kundorderprocess behövs logistiken för planering, kontroll, 
hantering av flöden, lagring av varor, styra tjänster och information för att möta kundens krav 
(Bucki & Suchánek 2012, s.1243). 
 
Inom e-handel måste logistikmaximering baseras på företagets mål och framställning med den 
lägsta kostnaden och kortaste ledtiden. Att maximera hela e-handelssystemet är därför ett av 
de viktigaste områdena för e-handel, där gäller det att få med alla delar så som, modeller, 
data, integration, leverans, algoritmer, människor, processer och resultat (Bucki & Suchánek 
2012, ss.1244-1246).  

Integrated on-line scheduling of order batching and delivery under B2C e-
commerce  
Företag som arbetar med e-handel och B2C (försäljning till konsumenter) kan uppleva 
svårigheter i att hantera höga frekvenser av kundordrar, vid dessa tillfällen är orderplockning 
och leverans svår att genomföra. För att snabba på hela orderhanteringsprocessen och kunna 
leverera till kund inom en kort ledtid, kan företaget dela upp ordrarna i batchar. Målet med att 
dela upp ordrar i batchar är att leverera ett maximalt antal ordrar inom kortast möjligast tid. 
Det finns i stort sätt två tillvägagångssätt när ordrar skall delas upp i batchar, det första 
alternativet är att använda sig av fasta tidsfönster där alla ordrar som anländer inom visst 
tidsintervall delas upp. Det andra alternativet är att invänta ett bestämt antal ordrar och sedan 
dela upp dessa i batchar. När ordrarna delas upp är det också viktigt att tänka på följande: när 
ska inkommande ordrar delas in i batchar, vilka ordrar skall tilldelas samma batch, vilka 
ordrar är brådskande samt vilka kan hanteras senare och hur ska batcharna tilldelas en 
tillgänglig plockare. Att dela in ordrar i batchar skapar ett effektivt sätt att schemalägga 
orderplockning och är enligt Heen nyckelprocessen för att optimera orderplockningen ( Heen 
se 2012, Zhang, Wang & Huang 2016, ss. 280-282).  

Managing Returns in E-Business  
En problematik inom e-handel är det fysiska avståndet mellan kund och säljare, vilket leder 
till en brist på ”face-to-face” interaktioner. Enligt Dissana ake och Singh(2007 s. 36) leder 
kontakt med säljare i de flesta fall till ökad försäljnings volym och därmed ökad avkastning. 
Däremot visar studier att online köp även ökar om möjligheten att returnera varorna finns 
(Bayles 2001, se Dissanayake & Singh 2007, s. 36).  
 
När kunden tar emot sina beställda varor finns risken att den inte bli nöjd med sina inköp, 
vilket dels kan bero på bristen av kontakt med säljare samt oförmågan att känna och prova 
varorna, detta leder till att returer inom e-handel generellt är högre än i fysisk butik 
(Trebilcock 2002, se Dissanayake & Singh 2007, s. 37). Enligt Dissanayake och Singh 
använder företag fler alternativ än nödvändigt för att returnera varor endast för att vara 
konkurrenskraftiga. Dock blir kundens förtroende för företaget låg utan en effektiv retur 
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logistik (Boyer, Hallowell och Roth 2002; Smith, Bailey och Brynjolfsson 2000, se 
Dissanayake & Singh 2007, s. 36). För att lyckas med en framgångsrik retur logistik måste 
företaget uppskatta hur många produkter och när produkterna kommer tillbaka (Brito, Flapper 
och Dekker 2002, se Dissanayake & Singh 2007, s. 37). Retur logistik handlar om att genom 
planering, genomförande, kontroller och kostnadseffektivitet hantera flödet av returer så att 
kunden känner sig nöjd och produkten kan återgå till försäljning (Rogers och Tibben-Lembke 
1999, se Dissanayake & Singh 2007, s. 37). Dissanayake och Singh menar (2007, s.44) att det 
är uppenbart att retur logistikens processer idag inte ges samma prioritet som andra processer 
i organisationen.   

Information systems today -managing in the Digital World 
 

“I de flesta fall bryr sig kunderna inte om hur saker görs: 
utan bara att de görs så att de blir nöjda” (Valacich & Schneider 2016, s. 280). 

 
När en kund beställer en vara bryr den sig vanligtvis inte om vilka funktioner som är 
inblandade utan om att få paketet snabbt, rätt vara och till rätt pris (Valacich & Schneider 
2016, s. 280). Valacich och Schneider beskriver processen beställning-till-betalning i sju 
delprocesser vilka alla är förknippade med försäljning av en vara. Dessa delprocesser, som 
kan ses i modellen nedan, kan variera mycket mellan företag och bransch beroende på typ av 
transaktion, där exempelvis ordning och tid för processerna har olika betydelse.  
 
Valacich och Schneider (2016, s. 281) skriver också att en ineffektiv process kan få flertalet 
negativa konsekvenser för organisationen, som exempel nämns manuell inmatning av ordrar, 
plockning och packning som tillsammans kan leda till fel och tvister vilka måste lösas med 
kostsamma och ineffektiva metoder och även kan komma att påverka kunden. I kontrast till 
detta kan en effektiv process ge många fördelar som kundnöjdhet, högre tempo samt förse 
företaget med värdefull data.

 
Figur 1 The order to cash process (Valacich & Schneider 2016, s. 281) 

Aktiviteter som sker inom företag delas in i kärnprocesser och stödprocesser där de 
förstnämnda berör flödet av varor samt försäljning och de sistnämnda möjliggör 
kärnprocesserna och skapar förutsättningar för att köp kan genomföras. Företag väljer att 
optimera sina processer för att öka effektivitet och produktivitet och på så sätt vinna fördelar 
gentemot deras konkurrenter. En viktig del i utveckling och optimering av verksamheten är att 
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förstå och dra nytta av hur informationssystem kan stödja processerna i verksamheten. Interna 
informationssystem kan fungera som support till processer samt hjälpa företag med 
beslutsfattande. Mjukvaruprogram har två huvudsakliga alternativ, paketerad eller anpassade, 
med paketerad menas att de är generella program som säljs för att direkt installeras utan något 
förarbete. Anpassad innebär att programmet tas fram för en specifik verksamhets syfte och 
anpassas efter deras behov, detta alternativ är mycket mer kostsamt då företaget även betalar 
för utveckling och uppbyggnad av programmet (Valacich & Schneider 2016, ss. 282-291).  

Diskussion utifrån tidigare forskning 
Att identifiera logistikproblem och förbättra dess processer är enligt Ghezzi, Mangiaracina 
och Perego (2012, s. 6) komplext, trots komplexiteten är företagen tvungna att göra 
förbättringar för att följa med i utvecklingen.  urek (2014, s.130) skriver om faktorer som 
anses viktiga, där i bland måste e-handels företag kunna leverera på utlovat datum.   det stora 
hela är det information i rätt tid, på rätt plats som enligt  urek (2014, s.135) är nyckeln till att 
följa med i trender och nå upp till förväntningar. Bucki och Suchanek (2012, s.1243) menar 
också att ny teknik och uppdaterad information är viktiga funktioner för e-handelsföretag, 
även att informationen blir allt mer komplex och att det därför krävs fungerade 
kommunikation och informationssystem ( alacich   Schneider 201 , s. 2 2 . Därför är det 
viktigt som  urek (2014, s.133) skriver att ordna sina logistikprocesser på så sätt att 
information och kommunikations kraven uppfylls.  
 
 hezzi,  angiaracina och  erego,  urek,  ucki och Suchanek, Dissana ake och Singh, 
Valacich och Schneider är alla överrens om att det behövs effektiva processer och nytänkande 
modeller. Bucki och Suchanek (2012, s.1244) skriver att tekniken inom logistiken är viktig 
för att kunna genomföra en process, och de väsentligaste delarna i ett fungerade system är 
hårdvara, mjukvara, människor och informations- och kommunikationsteknik. Valacich och 
Schneider (2016, s. 282) skriver att en viktig del i utveckling och optimering av verksamheten 
är att förstå och dra nytta av hur informationssystem kan stödja processerna i verksamheten.  
 
För att identifiera logistikproblem behövs kontroller, där är betydelsen av metoder för att 
kontrollera flödet av varor viktig. Genom att kontrollera och säkerställa kan problem 
minimeras och processerna för materialvaruflödet förbättras så att efterföljande processer och 
medarbetare kan utföra sina arbetsuppgifter, samt förbättras flödet av varor för att minska 
kostnader i samband med förfl ttning   urek 2014, s.1   . Därmed är logistiken en central 
roll i kundorderprocessen för planering, kontroll, hantering av flöden och lagring av varor 
(Bucki & Suchánek 2012, s.1243). 
 
Dissanayake och Singh skriver om oförmågan att kunna känna och prova varor leder till att 
returer inom e-handel generellt är högre än i fysisk butik (Trebilcock 2002, se Dissanayake & 
Singh 2007, s. 37). Detta är något som även Ghezzi, Mangiaracina och Perego (2012, s. 4) tar 
upp, de skriver att e-butiker står inför utmaningen att processa ett högt antal returer, vilket är 
en del av e-handelns vardag och därav en mycket viktig process. Även Bayles menar att 
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möjligheten att kunna returnera sina varor är oerhört viktig för försäljningen inom e-handel 
  a les 2001, se Dissana ake   Singh 200 , s.    .  åde  hezzi,  angiaracina och  erego 
samt  urek påpekar att returhanteringen är en svår och d r process där företegen måste packa 
upp, dokumentera, kontrollera och sedan återinföra produkterna i försäljningss stem.  urek 
(2014, s.134) anser att detta är på grund av dess omfattning, vilken är svår att definiera och 
uppskatta. Dissanayake och Singh kommer även dem fram till, för att lyckas med en 
framgångsrik retur logistik måste företagen kunna uppskatta hur många produkter och när 
produkterna kommer tillbaka (Brito, Flapper och Dekker 2002, se Dissanayake & Singh 2007, 
s. 37). De menar även att det är uppenbart att retur logistikens processer inte ges samma 
prioritet som andra processer i organisationen  Dissana ake   Singh 200 , s. 44 . Dock är de 
inte överens angående valmöjligheterna att returnera.  urek (2014, s.134)  anser att företagen 
skall ha ett bredare utbud av möjligheter att returnera varor och att detta skulle leda till ökad 
försäljning. Däremot är Dissanayake och Singh (2007, s. 44) av en annan mening och anser 
att många företag använder fler alternativ är nödvändigt endast för att vara 
konkurrenskraftiga.  
 
Centrala begrepp som identifierats utifrån att studera den tidigare forskningen på ämnet är: 
Information, teknik och kontroll. Dessa begrepp är intressanta då dem hjälper oss att skapa en 
djupare förståelse kring kundorderprocessen, då begreppen sätts i relation till insamlad data 
ges det rum för att analysera och diskutera fallen.  

Teoretisk referensram  
I följande avsnitt presenteras och beskrivs teorier och modeller som anses lämpliga att 
studera och som vidare användas som grund för att analysera empirin.  

Teorier  
Kundorderprocessen, order- och leveransprocessens steg 
Modellen binder samman och visar de steg som order och leveransprocessen går igenom, 
dessa steg kan förekomma i olika skepnader i olika steg inom företaget men innehar samma 
roll.  
 
Modellen börjar med orderläggning och identifiering av kundens behov, här stäms behov av 
mot tillgänglighet. När ordermottagningen sker hos leverantören, förs ordern in och bearbetas, 
ofta i automatiserade system, i detta steg börjar också kundens eventuella möjlighet till att 
följa beställningen. I orderbehandlingen planeras de fysiska aktiviteterna och den tid som 
krävs avsätts för ordern. Färdigställandet av order ser olika ut beroende typ av beställning, vid 
lagervara är processen kortare och innefattar endast plockning, paketering och avsändning. Är 
beställningen kundanpassad innefattar detta steg även beställning av material, tillverkning 
och/eller montering åt kunden. Nästa steg innehåller transporten av varorna, vanligt är att en 
tredjepart anlitas som transportör. Mottagning av leverans omfattar steg som transport- och 
kvalitetskontroll och kvittering av paket.  
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Figur 2 Order- och leveransprocessens steg (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl 2006, s. 55) 

 
Som bilden visar innehåller modellen sex steg där de tre första omfattar processen från kund 
till leverantör, orderläggning, ordermottagning och orderbehandling. Nästkommande steg är 
processerna från leverantör till kund, färdigställande av order, transport och överlämande till 
kund (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl 2006, ss. 55-56). 
 
Processer  
Processer delas upp i kärnprocesser, stödprocesser och ledningsprocesser. Kärnprocesser är 
den centrala delen inom logistiken, den del som skapar en händelse och är den som direkt 
bidrar till kundvärde. Stödprocesser används för att stödja kärnprocesserna så att de kan 
genomföras på ett effektivt sätt. Ledningsprocesser kan till exempel vara strategi- och 
affärsplanering, vilket också behövs för att bidra till ökat kundvärde och som grund för 
fungerande kärnprocesser. Kärnprocesser delas i följande sju grundtyper: produktutveckling, 
försäljning, order-till-leverans, anskaffning, tillverkning och service, distribution och efter 
leverans (Jonsson & Mattson 2011, ss. 43-44).  
 
Logistiksystemets flöden  
Inom logistik finns flera flöden, materialflödet är den del där produkter flödar från företaget 
ut till kund, i motsatt riktning av materialflödet är produkter som flödar från kund till 
företaget detta utgöras av returer och byten. I logistiksystemet är informationsflödet en 
förutsättning för effektiva materialflöden och tillfredsställa kundens behov. Information om 
tillgänglig kapacitet, beläggning och material är information som efterfrågas och är viktiga att 
kunna förmedla både internt och externt. Även det monetära flödet, betalningsflödet, är en 
central del i logistiksystemet, att skapa fakturor och eventuellt kreditera vid retur (Jonsson & 
Mattson 2011, ss. 48-50).  
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Figur 3 Logistiksystemets flöden (Jonsson & Mattson 2011, s. 50) 

 
Lagring  

Layoutöverväganden  
Vid utformning och layout av lager strävas det efter att skapa så rationella flöden som möjligt 
samtidigt som utnyttjande graden blir hög. Det finns två typer av layouter, linjära flöden och 
u-format flöde. Det linjära flödet innebär att godsmottagning och utleverans sker på motsatta 
sidor av lagret. Ett lager med linjära flöden innebär att alla varor transporteras ungefär lika 
långt, nackdelen är att det innebär onödigt mycket hanteringsarbete. Det u-formade flödet 
innebär att godsmottagning och utleverans sker på samma sida av anläggningen, vilket skapar 
möjlighet till hanteringsmässig effektivisering och även leder till bättre möjligheter att 
särskilja placeringen av artiklar (Jonsson & Mattson 2011, ss. 68-69).  

  

 
 

 
 
 
 

Figur 5 Lagerlayout u-format flöde 
(Jonsson & Mattson 2011, s. 69) 

Figur 4 Linjärt flöde (Jonsson & 
Mattson 2011, s. 68) 
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Zonindelning 
Ett zonindelat lager innebär att lagret är uppdelat i flera mindre lager, vid uppdelning av lagret 
placeras likvärda artiklar i samma zon vilket kan leda till mindre hanteringsarbete. 
Zonindelning ger stört effekt om lagret har u-formad layout eftersom avstånden är större än 
vid linjära layouter (Jonsson & Mattson 2011, s. 69).  

Artikelplacering  
Fast placering innebär att en artikel lagerhålls på en förutbestämd plats i lagret. Flytande 
placering innebär att artiklar inte har förutbestämda platser, utan placeras där utrymme finns. 
Ett datorsystem håller reda på var respektive artikel finns. Placering baserad på fysisk närhet 
används när flera artiklar har en relation till varandra. Golv- eller höjdplacering är att 
överväga då lagret innehåller artiklar av olika storlekar, placering av mindre förpackningar på 
golvnivå och hela pallar på de högre nivåerna (Jonsson & Mattson 2011, s. 71).  
 
Materialuttag ur lager  
När varor plockas till en extern kund skiljs det på två olika principer, material-till-man vilket 
går ut på att produkterna transporteras mekaniskt till speciella plocknings- och sorteringsplats 
där plockningen sedan sker manuellt. Denna princip är att föredra vid plockning av stora 
volymer och få orderrader. Den andra principen går ut på att en eller fler personer plockar 
produkter direkt från lagerplatsen, så kallas man-till-material. Plockningsaktiviteten för denna 
princip är manuell och kan variera beroende på antal orderrader och antal enheter. Vid många 
små order är det fördelaktigt att bunta ihop flera order och plocka artiklar till fler samtidigt. 
Plockordningen bestäms av artiklarnas placering på lagret för att minimera gångavståndet. 
Om en order innehåller många orderrader eller involverar plock från olika zoner är det 
fördelaktigt att dela upp ordern i mindre plockorder för att slå ihop dem i en efterföljande 
sortering (Jonsson & Mattson 2011, s. 80).  
 
Materialflödeseffektivitet 
Effektivitet är ett oerhört brett begrepp med olika betydelser och förutsättningar i olika 
situationer. Gemensamt är dock att syftet med effektivitet är att bidra till konkurrensförmåga 
och lönsamhet. När det talas om effektivitet i materialflöde, skiljs det på inre och yttre 
effektivitet. Den inre värderar huruvida de interna processerna är effektiva vid aktiviteter som 
förädlande och materialförflyttning. Yttre effektivitet ser till företagets marknadsposition, hur 
väl kundernas förväntningar uppfylls samt är starkt påverkade av faktorer som leveranstid, 
leveransförmåga och flexibilitet. Sammanfattat kan inre effektivitet ses som en variabel för att 
arbeta på rätt sätt och den yttre som en variabel för att arbeta med rätt saker. Både den interna 
och den yttre effektiviteten är viktiga för företag att arbeta med och en nödvändighet för att 
blir framgångsrika (Mattsson 2012, ss. 125-127). 
 
Effektivitetsdimensioner 
Inom materialflödeseffektivitet delas variabler som har betydande påverkan på företagets 
intäkter och kostnader upp i kundservice och resursförbrukning, givetvis kan en variabel 
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påverka båda sidor men det är den sida som har den huvudsakliga påverkan som är avgörande 
för tillhörighet. 
 
Kundservice innefattar i detta sammanhang alla aktiviteter som berör materialflöden. Det kan 
också nämnas som materialadministrativa flöden vilket knyter an till alla aktiviteter som 
skapar mervärde för kunden och berör kundorderprocessen, samt processer som 
tillhandahåller materialflödes information och utförande av materialadministrativa tjänster. På 
detta sätt ses kundservice som en process och inte separata aktiviteter. Däremot delas 
kundserviceprocessen lämpligtvis in i fyra faser;  

x Före order - innefattar de företagsprestationer som informerar kunden om vad den kan 
förvänta sig, samt möjliggör för kunden att planera sitt köp. 

x Från order till leverans - innefattar alla de processer som underlättar för kunden att 
lägga sin order samt håller den uppdaterad på information kring ordern. Även 
flexibilitet i form av möjlighet att göra förändringar i ordern.  

x Vid leverans - förmågan att utföra det som antagits att göra åt kunden. 
x Efter leverans - innefattar de leverantörsprestationer som kan behöva göras efter 

utförd leverans. 
(Mattsson 2012, ss. 128-131). 
 
Den motsatta sidan till kundservice benämns resursförbrukning och är sidan av 
effektivitetsdimensionerna som innefattar, just som den säger, resursförbrukning och 
kostnader. Denna sida kan delas upp i kategorier som kapitalbindning, kapacitetsutnyttjande, 
volym- och produktmixflexibilitet och logistikkostnader. Variabler som innefattas behöver 
inte nödvändigt vis ses som kostnader och även om de inte innebär någon värdefördel kan de 
ge produktivitetsfördelar. Vid förändring i materialflödet är det av väsentlig karaktär att se till 
påverkan på alla kostnader som berörs, då en effektivitetsåtgärd påverkar flera kostnader och 
det måste ses till ett helhetsperspektiv utifrån en totalkostnadsanalys (Mattsson 2012, ss. 131-
132). 

Teoridiskussion 
Utifrån ovan teorier kan vi konstatera att en central del för företag är önskan om att leverera 
hög leveransservice till sina kunder, detta görs genom att skapa mervärde för kunden. 
Förutsättningar för att göra det är att företagen har god logistikkvalitet och gör rätt från början 
till slut, detta skall ske just under kundorderprocessen (Bjørland, Persson & Virum 2003, ss. 
56-57).  
 
Kundorderprocessen består av flera olika processer som delas upp i kärnprocesser, 
stödprocesser och ledningsprocesser, där det främst är kärnprocesserna som skapar mervärde 
för kunden. Kärnprocesserna i kundorderprocessen består av sex steg: orderläggning, 
ordermottaning, orderhantering, färdigställande av order, transport och överlämnande till 
kund. Genom alla sex steg sker flöden av varor och information och det är under dessa flöden 
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det gäller för företagen att göra rätt. Materialflöden sker från företag till kund men även från 
kund tillbaka till företaget (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl 2006, ss. 55-56).  
 
Idag räcker det dock inte att bara hantera processerna rätt, det gäller att även skapa effektivitet 
i flödet. Syftet med effektivitet är att bidra till konkurrensförmåga och lönsamhet. När 
effektivitet observeras i materialflödet skiljs det på inre och yttre effektivitet. Den inre 
effektiviteten står för att det skall finnas effektiva och värdeskapande aktiviteter samt 
fungerande processer vid förflyttning av varor (Mattsson 2012, ss. 128-131). För att 
säkerställa en effektiv förflyttning av en vara observeras lagrets layout, lagret indelning, 
artikelplacering, hur varor plockas samt paketeras (Jonsson & Mattson 2011, ss. 69-71 & 80). 
Den yttre effektiviteten skall svara på kundernas förväntningar (Mattsson 2012, ss. 126-127) 
och där ses till serviceelementen: ledtid, leveranstid, leveranspålitlighet, leveranssäkerhet, 
informationsutbyte och flexibilitet (Bjørland, Persson & Virum 2003, s.58). Även 
materielflödet kan delas in i två effektivitetsdimensioner, den ena är kundservice som berör 
service från order till leverans, vid leverans och efter leverans. Den andra dimensionen är 
resursförbrukning där kapacitetsutnyttjande samt volym- och produktmixflexibilitet är av 
intresse (Mattsson 2012, ss. 128-132).  
 
Begrepp som identifierats och anses vara centrala inom ämnet utifrån de studerade modellerna 
är: Flöde, effektivitet och kvalitet. Dessa begrepp är intressanta då dem hjälper oss att skapa 
en djupare förståelse kring kundorderprocessen, då begreppen sätts i relation till insamlad 
data ges det rum för att analysera och diskutera fallen.  
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Empiri 
I detta avsnitt presenteras den data som samlats in genom intervjuer och observationer. 
Under insamlingens gång framkom många intressanta likheter och skillnader mellan 
företagen som framgår i texten och sedan tas upp i analysen. Data är uppdelad mellan 
företagen och strukturerad efter undersökningsmetod för att få en tydlig överblick.  

Sportamore  
Intervju  

x 7 april 2016 kl. 08.30-9.30 
x Henrik Silverstolpe, lagerchef 

Presentation  
I maj 2010 skickade Sportamore sitt första paket och från maj till december 2010 skickades 
totalt 22 500 paket, det kan idag göras på fyra dagar.  
 
Henrik har arbetat på Sportamore sedan 2011, då satt de i ett hyreshus och storleken på lagret 
var till en början på 800m2 som sedan expanderades till 1200m2. Deras höga tillväxttakt 
gjorde dock att de snart växte ur lagret och flytten till deras nya lokaler var därför välkommen 
och blev ett stort lyft. Detta lager var på 8000m2 som för 1,5 år sedan expanderades till 
dagens 11 000m2. Lagret är uppdelat i tre avdelningar, inleverans, utleverans samt retur och 
reklamation. Henrik berättar att de idag lagerför mellan 700 000-800 000 stycken produkter 
och är ca 150 medarbetare på Sportamore. Alla leveranser går från deras enda lager beläget i 
Spånga, de skickar idag inom Sverige samt till Norge, Finland och Danmark. 99 % av alla 
produkter som går att beställa på hemsidan är lagerförda, endast stora produkter som hemma-
gym lagerhålls inte, dessa produkter skickas direkt från leverantör till slutkund.  
 
Arbetet i lagret är igång 7 dagar i veckan, däremot har de mindre arbetsstyrka på helgerna, 
vilket leder till högre tryck i början på nästkommande vecka. Orderflödet ligger på 3500-
4000st order dagligen men det är svårt för dem att beräkna då de sedan starten 2010 
kontinuerligt ökat med ett snitt på 40 % jämfört med motsvarande månad föregående år. För 
att få en bild av ökningen berättar han att deras omsättning för 2015 var 550 miljoner och 
deras mål för 2016 är 800 miljoner.  

Ordermottagning  
Order kommer huvudsakligen in via hemsidan och när kunden lagt en beställning tas ordern 
emot i ett system som heter SCS. Varorna i beställningen är då reserverade i systemet, detta 
sker redan när kunden går vidare till betalningsläget på hemsidan. Däremot blir varorna inte 
kundspecifika förrän beställningen går över till systemet VMS.  

Orderbehandling  
Systemet, VMS, sorterar orderna i olika köer främst utifrån paketets beräknade volym och 
marknad (geografisk riktning på paketet). Plocklistor skrivs ut från den kö som för tillfället är 
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prioriterad, vilket baseras på nästa stopptid, innebärande den kö som är näst på tur att hämtas 
av transportör.  
 
Flera order plockas samtidigt från samma plocklista som är strukturerad av datasystemet efter 
hur lagret är uppbyggt. Varorna på plocklistan är länkade till en specifik hylla/fack vars 
nummer är kopplad till produktens EAN-kod. På så sätt vet VMS systemet exakt var i lagret 
varorna är placerade och kan ange exakt plats på plocklistan.  

Färdigställande av order 
För att kontrollera att rätt vara och rätt antal varor plockas prickas plocklistan av manuellt 
vartefter varorna är hämtade. Felplock händer men det skickas nästan aldrig fel varor då alla 
varor scannas vid paketering och felplock upptäcks innan varan når kunden. Ligger en vara 
inte på den angivna platsen används en egen process för att söka efter den, hittas inte varan 
raderas den från platsen i systemet och gås igenom vid nästa inventering för att se vad som 
hänt. 
 
Orderplockningen är sedan uppdelad i två olika typer som baseras på om det är en 
”singelorder” eller ”multiorder”, det vill säga om beställningen innehåller en eller fler 
produkter. På plocklistan anges även, vid multiordrar, vilken plats respektive produkt ska 
ligga på plockvagnen (se bild nr 6 i bilaga nr 3) som är anpassad endast för multi order, med 
ett nummer mellan 1-25. På så sätt blir produkterna sorterade redan under plockning och är 
förberedda när ordern sedan ska packas. 
 
Sportamore har svårt att arbeta med tidstyrning och användning av siffror, detta på grund av 
att alla ordrar är olika och tiden det tar att plocka en order skiljer sig, detta påverkas även av 
den distans och höjd som finns i lagret. De mätningar som har gjorts visar att de plockar ca 1 
enhet i minuten, deras mål är dock att ligga på 1,5 enheter i minuten. 
 
På packborden räknar Sportamore med att de levererar ut ett paket i minuten det vill säga 
60st/h per packbord. Det finns totalt 21 packbord men alla används inte dagligen, utan endast 
det antal som för tillfället krävs, då de alltid vill ha samma produktivitet per packbord oavsett 
hur många de har igång.  
 
Kunden får besked att varan är på väg när den ”skjuts av” och orderetikett skrivs ut vid 
paketering, då slutförs också orden i programmet. I samband med scanning av varor sker även 
en kontroll innan de packas för att se att rätt varor blir plockade och skickas iväg (se bild nr 8 
i bilaga nr 3). 

Transport 
Leveranser till kunder sker i form av vanliga brev, hemleverans och Mypack. Orderflödet styr 
hur ofta transporter sker, däremot har de fasta tider för dagliga hämtningar och dessa 
innefattar ca 99 % av alla leveranser. Expressleveranser är svåra att förutse och bokas därför 
manuellt. 



 35 

 
Sportamore erbjuder fri frakt och fri retur inom 30 dagar (vid jul 60-90 dagar) till sina kunder.  
Ledtiden som utlovas till kunderna är 1-4 dagar, däremot är deras mål att leverera dagen efter 
och alltid överträffa kundens förväntningar. De vill skapa en ”wowkänsla” hos kunden och i 
Sportamores fall är det ledtiden samt säkra och snabba processer som ska göra intryck hos 
kunden. De arbetar ständigt med att ha korta ledtider i systemet, exempel är att endast en 
scanning krävs för att leverera ut en order, inga inställningar eller tillval. Mätningen visar att 
de levererar på i snitt 1,5 dygn efter lagd order inom Sverige, en dag extra för övriga norden. 

Returhantering  
Returer hanteras på en egen avdelning som har sin egen adress, dit bara inleveranser av 
returer kommer. Hanteringen sker på en separat avdelning där de packas upp, anledning för 
returen registreras, varan återgår in i systemet och ut på hyllor i lagret avsedda endast för 
returer. Dessa hyllor är även prioriterade vid plockning för att ständigt betas av. Henrik säger 
att de har fokuserat lika mycket på returhanteringen som på orderhantering. För det är samma 
sak där menar han, kunder väntar på att vi ska agera och vi måste vara snabbare än kunden för 
att hen inte ska hinna undra när pengarna betalas tillbaka eller den nya varan kommer.  
 
Vid inleverans av returer finns rutiner som att alltid scanna både produktförpackning och 
produktens egna EAN-kod för att kontrollera att kunden inte råkat bland ihop påsarna till 
produkterna. På så sätt säkerställs att det är rätt produkt som returnerats.  
 
Det har alltid varit Sportamores inställning att det ska vara lätt att returnera, kunden klistrar på 
den medföljande retursedeln och lämnar in paketet, där är det klart, ”inget jobb för kunden”. 
Henrik säger även ”Är inte kunden nöjd med varan, då ska den tillbaka hit, det är vår 
uppgift”. 
 

”Det är vårt mål, och alla medarbetares, att hela tiden vara 
bättre än vad kunden förväntar sig” – Henrik Silverstolpe 

 
Observation  

x 7 april 2016 kl. 09.30-10.45 
x Henrik Silverstolpe, lagerchef  

Orderbehandling  
När ordrar kommer in prioriteras de utifrån olika stopptider och det skapas plocklistor som är 
utformade för att medarbetare skall hinna med plock och packning innan nästa stopptid. 
Plocklistorna som innehåller ungefär 200 artiklar är också utformade för att maximal volym 
ska utnyttjas. 
 
Varorna ligger i lådor och varje enskild låda har en egen plats med ett eget ID-nummer som 
kopplas till produkternas EAN-kod. Varje låda är alltså knuten till en specifik hylla och ett 
hyllplan. Detta resulterar i att en specifik kategori av varor till exempel badkläder, i teorin kan 
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ligga utspritt på flera ställen i lagret. I lådorna ligger blandade artiklar, detta på grund av att 
företaget har en bred produkt mix, lagret innehåller över 700 000 stycken artiklar. Sortering i 
lådorna görs enligt storlek och färg, i största mån undviks det att lägga plagg med liknande 
färger i samma låda för att underlätta vid plock. Sportamore väljer att lägga extra tid vid 
bearbetning av varor, för att få en bra sortering och då kunna spara in tid vid plockning (se 
bild nr 1-3 i bilaga nr 3). 
 
Allt som plockas går efter de fyra sista siffrorna på EAN koden. Den mest effektiva 
hanteringen är de varor som går snabbt att plocka, vilket är när det kommer in en stor mängd 
av samma varor. Då används leverantörernas befintliga låda, en EAN-kod klistras på och 
lådan ställs upp direkt i hyllan.  
 
En våning upp hittar vi alla skor (se bild nr 5 i bilaga nr 3), här finns 3000 m2 med endast 
skor, allt som plockas här uppe skall till packstationerna en våning ner. Henrik säger att det 
inte är optimalt att ha lagerverksamhet i två plan, en skolåda är däremot lätt att förflytta därav 
valet att ha skor en våning upp. Den största utmaningen är produktmixen, allt från 
träningsutrustning som måste stå på pall, till skidor, hockeyklubbor, underkläder och kepsar. 
Alla varor måste ha sin plats. Varor som det köpts in väldigt mycket av placeras därför på 
flera ställen och i dessa lägen utnyttjas höjden.  

Färdigställande av order 
När en medarbetare skall plocka varor, börjar denne med att scanna sitt ID-kort vid en dator 
och en manuell plocklista skrivs ut. Medarbetaren tar med sig en vagn eller bur, beroende på 
om det är en multi order eller singel order. Vid multiorder har kunden beställt flera varor och 
då används en vagn, har kunden endast beställt en vara, kallas detta singelorder och då 
används en bur. Plocklistan är strukturerad efter områdeskod, gång och hylla, för att så 
effektivt som möjligt kunna plocka varor och inte behöva springa fram och tillbaka. Vid 
multiorder placeras varor ut på vagnen enligt kundnummer/slotnummer, på vagnen finns 
matchande nummer som stämmer överens med numren på plocklistan, har varan nummer fem 
på plocklistan läggs varan på plats nummer fem på vagnen. En kund som har beställt flera 
varor, har samma nummer på alla sina varor på plocklistan vilket resulterar i att när alla varor 
är plockade ligger kundens samtliga varor under samma nummer på vagnen. Vid plock av 
multiorder görs alltså en sortering av varorna, som inte behövs vid en singel order. 
 
Färdigplockad vagn eller bur tas sedan till en packningsstation, medarbetare går in i 
plocklistan via dator och scannar sedan av varan eller varorna för varje order, varan länkar till 
ordern som sedan slutförs och skrivs ut tillsammans med leveransetikett och returetikett. 
Varan packas i plastförpackning, där orderbekräftelse med retursedel och returetikett läggs 
med i paketet, sedan klistras leveransetiketten på paketet. Färdiga paket läggs i en bur där de 
packar buren så att maximal volym utnyttjas, burarna rullas sedan ut till en utgående sluss där 
respektive transportör hämtar sin/sina burar. 



 37 

Transport 
På fasta tider hämtas burarna av transportörer som kör paketen till ombud där kunden kan 
hämta ut sitt paket efter avisering. 

Returhantering  
Är kunden inte nöjd med varan används returetiketten som ligger i paketet, paket lämnas in 
till ombudet och skickas tillbaka till Sportamore. Returer levereras direkt in till retur 
avdelningen genom att de använder en separat adress för dessa. I returstationerna jämförs 
returnerad vara med order, eftersom en kund kan ha beställt flera varor och endast skickat 
tillbaka en. Medarbetaren går in i ordern via ordernummer, scannar varan som kommit 
tillbaka, både på påsen och varans egna EAN-kod och sedan läggs varan på vagnar som rullas 
ut till returhyllor. I lagret finns en sektion för endast returnerade varor (se bild nr 4 i bilaga nr 
3), dessa varor är oftast väldigt populära och från dessa hyllor sker prioriterad plock för att 
returerna inte skall samlas på hög. I dessa hyllor är det blandade varor, varje vara blir unik, 
det finns ingen möjlighet att para ihop dem med sina kompisar. Henrik berättar att för en van 
plockare är detta enkelt, en van plockare ser direkt att det till exempel finns fem stycken 
Adidas skokartonger på hyllan och har då fem kartonger att välja mellan. Vill kunden endast 
lämna tillbaka varan sker återbetalning, vill kunden däremot byta vara framgår det på 
retursedeln, det skapas då en ny order och processen börjar om. 
 
Flödeskarta 
Nedan finns en flödeskarta över Sportamore, som visar de ovan beskrivna stegen, där flödet är 
uppdelat i tre kategorier, inleverans (gul), kundorderprocessen (lila), returhantering (orange) 
som börjar vid respektive stjärna.   

 
Figur 6 Egenskapad flödeskarta över Sportamore 
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Ellos 
Intervju 

x 21 april 2016 kl 08.00-9.15 
x Thomas Larsson, produktionschef 
x Leif Johanson, logistikchef 

Presentation 
Teknik är en del av Ellos DNA, den har alltid varit viktigt för postorder och framförallt för 
storskalig verksamhet med stordatorer. Idag använder Ellos ett eget utvecklat program, 
däremot kommer de från den 12 augusti övergå till nya program som de köpt in specifikt 
anpassat för varje process. För två år sedan bestämdes sig Ellos för att fullt ut konvertera till 
e-handel, vilket de gjort gradvis sedan 1996, då insåg dem att det krävs omfattade 
förändringar med nya system och program för att genomföra detta. I det läget bestämdes att 
med en sådan förändring är det bästa att byta ut allt, då fås även möjligheten att se över sina 
svagheter för bryta dem och utforma ett nytt system utan dessa. 
 
Tittar vi tillbaka byggde Ellos postorder på att deras inköpare reste västerut för att köpa 
prover och få idéer för att anpassa efter vår marknad och kundgrupp. Sedan reste de österut 
för att köpa in stora mängder. Utifrån prover fotograferades sedan produkterna och kataloger 
trycktes, detta var en 9 månader lång process innan leverans. Katalogen var sedan aktuell i 6 
månader, ”det fanns inte på kartan att man kunde hitta en produkt idag och sälja imorgon” 
säger Leif och fortsätter med ”ett satt pris var ett satt pris”. Utifrån detta konstruerades också 
deras IT processer, det fanns tid att köpa in, tillverka, fotografera, trycka katalog, skicka ut 
och leverera. Medan Ellos idag måste ha ett helt annat tempo och sätta ett pris som är rätt för 
dagen. Detta gör att allt från produkthantering till kundhantering kommer ske i realtid. I det 
nya systemet kommer Ellos att fortsätta att samla ordrar i batchar för att arbeta så effektivt 
som möjligt, det är omöjligt att gå runt och leta efter en vara, det gäller att plocka många 
varor och göra färdigt flera ordrar åt gången. Därför kommer de även i det nya systemet 
fortsätta gruppera, exempelvis ta 10 000 ordrar åt gången som sorteras in i batchar och 
plocklistor. Tempot är det som kommer förändras, det är inte så att Ellos är långsamma idag 
men de kommer bli ännu effektivare i nya systemet, därför kommer ni få titta på 
orderprocessen med två ögon, säger Leif till oss. Dock är inte effektiviteten och snabbheten 
den huvudsakliga motivationen till förändringarna utan att tänket och processerna ska vara 
uppbyggda utifrån e-handel, inte som idag utifrån postorder. Ellos måste glömma katalog 
tänket, ”på vilken sida passar denna produkt in?”. Det var så Ellos arbetade tidigare, ”som 
inköpare har jag exempelvis 50 sidor att fylla och letar då efter produkter att fylla den med, 
som e-handlare utgår man från en produkt jag tror går att sälja och publicerar den på bästa 
sätt.” Detta var motivet till uppdraget som kommer leda till en mängd omstruktureringar och 
nya system. Ellos har arbetat efter vissa processer i 60 år, det är därför en omställning som 
kommer att ta tid. 
 
Ellos group arbetar med tre egna varumärken, Ellos, Jotex och Stayhard samt att Ellos är 
tredjepartsoperatör till våra tidigare ägare La Redoute, vi har därför 4 egna varumärken som 
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hanteras i produktionen och alla system. Klädsajten Stayhard köptes nyligen och är därför 
ännu inte helt integrerade i alla system, Leif berättar att deras processer var uppbyggda på ett 
helt annat sätt eftersom de varit e-butik sedan de grundades. La Redoute har endast ett 
plocklager, Ellos group får varorna från Frankrike och gör kundpaketen som ska till Sverige 
och Norge. Mot konsumenterna berättar Ellos inte att de är släkt, utan det är endast bakom 
kulisserna där gemensamma funktioner som logistik, lager och distribution görs tillsammans. 
Ellos är deras största varumärke, det finns på fyra marknader, Sverige(50 %), Norge(20 %), 
Finland(20 %), Danmark(10 %), samt en mycket liten del på Island och i övriga Europa i 
samarbete med La Redoute.  
 
Ellos, Jotex och La Redoute hanteras på exakt samma sätt i alla steg, alla kunder som ringer 
oss kommer till samma kundcenter oavsett vilket nummer denne slår, däremot ser personen 
som mottar samtalet vilket företag kunden ringt och bemöts utifrån det. Det är endast den del 
som kunden ser som är företagsunik, så som hemsidor, reklam och paketering. Ellos tycker 
det är viktigt att ha en bemannad kundservice med telefon, där skiljer de sig från många nya 
e-handlare, de öppnar inte telefon utan kör bara mail och chatt. Som postorderföretag kommer 
Ellos från andra hållet och har istället gått mot mail och chatt men som komplement säger 
Leif. Kundservice är öppen och bemannad 7 dagar i veckan för att hjälpa och serva kunderna. 
 
När det gäller organisationen i övrigt arbetar Ellos med två nivåer av ledarskap, en av dem är 
teamleader som Rikard och Johan, de är personalansvariga och arbetar med utbildningar och 
utveckling. Sedan koordinatorer som är lokala produktionschefer, de ser till att det är rätt 
bemanning och gör det som är överenskommet i produktionsplanerna. Ellos group är ca 200 
medarbetare på lagret där den största bemanningen är expedition och gods ut. 
 
Fabriken består även av, varumottagning där de har en intern samt två externa som hyrs i 
anslutning och används som buffertlager och lådhantering respektive möbellager. 
Egenproducerade varor kommer normalt sett i stora volymer och delas därför upp så att 
endast det som för tillfället behövs ligger i plocklagret och resterande på boxlager eller 
pallhöglager.  

Ordermottagning  
Den största delen av ordrar kommer in från e-butiken, bland den äldre kundgruppen är det 
också vanligt att ringa in beställningen, den knappas då manuellt in i systemet av en 
medarbetare, det händer även att det kommer beställningar via brev.  

Orderbehandling 
Hantering av stora datamängder bygger på att det ska ske på ett säkert och stabilt sätt. Idag tas 
stora mängder data emot som hanteras och programmeras i batchar över natten där 
orderhantering, betalningar och leveranser bearbetas. Med dagens teknik är däremot 
nackdelen att det endast sker en gång per dygn vilket automatiskt skapar ledtid på minst en 
dag, säger Leif.  
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Klockan 22.00 bryts dygnet för beställningar och stordatorn börjar då processa alla ordrar för 
att skapa en optimal produktionsprocess i form av batchar för nästkommande dag. Den 
planerar då i vilken ordning ordrarna ska plockas utifrån vald leverans och geografiska 
marknader då de har olika hålltider. Även produkterna sorteras i ordning efter hur varorna 
ligger i lagret, för att behöva gå så kort sträcka som möjligt. Produkterna delas också upp i A 
och B grupper som står för vilket band de ska åka på till sorteringen för att hamna rätt i 
paketeringen.  
 
Ellos skiljer sig också på så sätt att de aldrig tar ut alla ordrar och arbetar klart, utan de sparar 
alltid några för att ha fullt i fabriken. Här jämför Thomas med Stayhard som tidigare arbetat 
med målsättningen att varje kväll vara tomma, för dem har det varit självklart att göra klart, 
för att leverera en hög leveransservice, medans Ellos ser på produktionseffektivitet. Förr var 
det inte så bråttom, det var ingen som märkte att beställningen sparades en dag, då skrevs 
beställningen in och man kunde då skylla på att brevet gick långsamt, säger Leif. Idag finns 
det “track´n trace” och kunden kan följa paketet hela vägen.  

 
”Idag är det sekundvisaren som räknas inte almanackan” - Leif Johanson 

 
Kulturen inom Ellos har alltid varit att ha en ”buffert” för att garantera en jämn 
produktionseffektivitet, dock skapar det alltid lite ledtid, men ger också en trygghetskänsla, 
att veta att det finns att göra imorgon också. Idag var det 1 000 stycken ordrar kvar efter att 
batcharna skrivits ut, det är inte mycket i jämförelse med tidigare då 100 000 stycken ordrar 
kunde vara kvar vid dagens slut. Då visste produktion att det fanns arbete att planera ett tag 
framöver och det var så systemet var uppbyggt, att alltid ha fullt i alla led. I snitt innehåller 
varje batch 1 200 ordrar och ca 5 000 stycken enheter. Detta är en industri där det dagligen 
hanteras 18 000-20 000 paket och 60 000-70 000 stycken artiklar.   

Färdigställande av order 
När en order plockas kan det innebära att kundens alla artiklar plockas av olika personer och 
på olika avdelningar, det betyder att alla avdelningar måste vara synkroniserade för att 
kundens alla varor ska nå paketeringen samtidigt.  
 
I stora drag kan orderprocessen beskrivas enligt följande, på expedition plockas varorna på 
fyra olika avdelningar, sedan åker varorna på transportband in för sortering i sorteringsverket 
där varorna sorteras och varje order blir komplett, där finns följesedlarna redan förberedda, 
orden packas, transporteras iväg på band och de färdiga paketen sorteras in i rätt transportbur 
baserat på geografisk riktning. 

Transport 
Kunden får en orderbekräftelse direkt vid beställning och sedan på morgonen den dag orden 
processas, nästa besked kunden får är leverans besked från transportören, där emellan får 
kunden själv söka via track ´n trace om denne önskar. Ellos levererar dagligen och har 
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transportsystem som går till Oslo, Helsingfors, Köpenhamn, Jönköping och Örebro. I samma 
process körs även Jotex i tre länder Sverige, Norge, Finland.  
 
Idag kan Ellos leverera så att kunden har varorna nästa dag i Sverige upp till Sundsvall, längre 
bort blir den geografiska ledtiden utmanande. För många år sedan införde Ellos express paket, 
då med en garanterad leveranstid på max 48 timmar, idag är den sedan tre år tillbaka på max 
24 timmar. Detta görs genom ett stopp klockan 12.00 varje dag för att ta ut en mindre batch 
på de som valt att betala extra för att få sitt paket extra snabbt. Dessa plockas sedan efter 
lunch och hinner med samma dags utleverans. Ellos tar betalt för frakt, retur och extra betalt 
för express, de anser att det är nödvändigt, till skillnad från Stayhard som inte tar betalt för 
något av dessa, vilket Leif och Thomas inte tror är hållbart i längden. Däremot verkar det som 
att marknaden känner av det och Leif nämner flera förslag som infört en minimum summa för 
fri frakt. Han menar att idag är konsumenterna så medvetna om vad varor ska kosta att det 
inte går att både vara billigast och erbjuda gratis frakt, då är det en dålig affär för företaget. 
 
Ellos arbetar även på söndagar för att kunna leverera helgens beställningar på måndag, därför 
skäms de inte för att ta betalt. Det krävs för att det ska gå ihop ekonomiskt och för att leverera 
en ”outstanding” tjänst, just orderhantering på söndagar är det inte många som har säger Leif. 
Det som saknas är fredag till lördag, den tror Leif kommer, men först när det finns en 
fungerande distribution på lördagar. Idag ligger en normal ledtid på 1-3 dagar. Detta är enbart 
av effektivitetsskäl, att vi alltid vill ha en jämn produktion, det skulle däremot underlätta 
arbetet om det gick att ta ut fler batchar spridda under dagen, vilket systemet idag är begränsat 
till att göra två gånger per dygn (en stor och en mindre). I nya systemet kommer denna 
funktion att finnas, vilket gör det möjligt att planera noggrannare för rätt personalstyrka som 
idag är ett problem och då bli effektivare. 
 
Idag är Ellos beroende av en extern faktor som de inte kan påverka, transportören. Även 
transportörerna strävar efter att vara effektiva i arbetet och använder sig av batchar för att 
fylla transporterna därför kör de bara en gång per dygn. Därmed hjälper det inte om vi är 
jättesnabba 08.00 på morgonen eftersom det inte händer något med de paketen förrän 20.00 
på kvällen, om du inte köper express transport. Det är alltså upp till transportörerna att tänka 
om, om vi ska kunna bli snabbare i framtiden. Dock finns risken att det då blir dyrare 
eftersom de måste köra fler transporter, troligtvis med lägre fyllnadsgrad.  
 
Idag kan du beställa 11.55 en söndag och få paketet på måndagen i Sverige, däremot gör det 
ingen skillnad om du beställer fredag eftermiddag, oavsett om Ellos skulle packa paketet 
direkt sker inga transporter förrän tidigast söndag natt. Danmark är unika då de även har 
lördagsutdelning av post vilket gör att paket dit delas ut tidigare än övriga länder även om de 
är packade samtidigt. Lördagsutdelning är något Leif och Thomas tror kan spridas i 
framtiden. 
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Returhantering 
Returen är en aktiv process som Ellos arbetat på att förenkla, den är inte gratis men Ellos 
förser kunden med retursedel och returdokument för att det ska vara smidigt att returnera, 
sedan debiterar de kunden i efterhand. Kunden kan välja att fylla i returen för hand eller på 
datorn där även ett byte eller ny beställning kan göras. På så sätt är den administrativa biten 
redan gjord när företaget tar emot returen, vilket förkortar hanteringsprocessen. Byten 
prioriteras i batchen näst efter expresser för att kunden inte ska behöva vänta ”en gång till” på 
varan. De varor som returneras går till Polen och Estland för att hanteras, detta enbart av 
kostnadsskäl, då det är otroligt tidskrävande att packa upp, kontrollera varan, vika och 
paketera om den innan varan kan säljas igen, 99,5 % av alla returer är det inget fel på och ska 
ut på hyllan igen. Vi hanterar endast en liten del returer här, det är paket som kommer från 
Norge. Svenska och Danska returer går till Borås endast för att transportoptimeras och skickas 
sedan vidare. Hanteringen av en retur kostar i Polen 3,5 kronor inklusive transport och i 
Sverige 10 kronor, vi har ca 1,4 miljoner returer på ett år, det blir en del pengar att spara. 
Snittet för returer är hos Ellos 20 % och Jotex 10 %. När returerna sedan kommer tillbaka till 
Ellos placeras de inte på samma plats som tidigare utan läggs på en egen avdelning med 
endast returer, dessa varor prioriteras sedan vid plock för att hålla nere nivån. 
 
Observation 

x 21 april 2016 9.15-11.15, 12.00-14.30  
x Johan, teamleader expedition, guide 
x Rickard, teamleader expedition, guide 
x Agneta, koordinator expedition, plockning 
x Susanna, koordinator sortering och paketering 
x Katarina, returavdelning 

 

Orderbehandling 
Klockan 12:20 görs ett uttag av en express batch, detta uttag är varor som har beställts med 
express leverans samt byten och skall levereras dagen efter. En batch kan beskrivas som en 
omgång, varje batch skrivs ut på olika färger, färgen på en express batch är antingen orange 
eller lila. Det används olika färger på batcharna för att minska risken att blanda ihop varor vid 
packning. Denna batch innehåller 1156 ordrar, vilket är ca 4000 enheter beroende på hur 
många varor varje order innehåller. Vid uttager skrivs  ävenplocketiketter och följesedlar ut, 
denna dag väljer de att skriva ut två batchar, en batch med express varor och en batch med 
ordinarie varor. Skrivare och papper är känsliga och kräver rätt luftfuktighet, därför används 
sprinkelsystem för att ständigt återfukta rummet.  
 
Utskrivna plocketiketter överlämnas sedan till koordinatorer, dessa personer delar upp 
batchen efter olika sektioner och avdelningar innan de delas ut till medarbetare för att plocka 
varorna. Plockavdelningen eller som den också kallas expeditionen har fyra samordnare. 
Samordnaren, Agneta, visar hur plock går till på K-avdelningen, en mindre avdelning med 
märkes kläder.  
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Färdigställande av order 
Första klisteretiketten på batchen sätts i ett block och plockaren skriver under med sin 
signatur, detta för att vid senare tillfälle kunna gå tillbaka och se vem som plockat batchen om 
det sker felplock. Sedan tar plockaren en vagn och börjar plocka i gången längst bort, i detta 
fall gång K81. Alla varor ligger i lådor och är märkta med en sifferkombination som 
motsvarar artikelnummer och storlek. Plocketiketterna (se bild nr 10 i bilaga nr 3) anger 
vilken gång, vilken hylla och plats, samt typ av vara, artikelnummer, storlek, och vilken korg 
varan skall läggas i, A eller B korg (se bild nr 14 i bilaga nr 3). Plocketiketten innehåller även 
information som säger hur många varor det finns kvar av en artikel, står det 000 på etiketten 
betyder det att det endast finns en vara kvar och då skall kartongen som varan ligger i tas 
med. Första varan som skall plockas är en rödrutig skjorta, läser vilken gång: K81, vilken 
hylla och plats: 47-8, kollar artikel nummer och storlek och lägger sedan varan i rätt korg. Det 
finns två korgar A och B, för att varorna skall tippas på olika A- och B-band, som leder till 
sorteringsverkets (se bild nr 11 i bilaga nr 3) A-sida respektive B-sida, detta för att 
effektivisera och spara tid. Varor som lagts i A-korgen, tippas på A-bandet och hamnar på A-
sidan av sorteringsverket. Varorna går därför bara halva varvet på den ovala sorteringsbanan, 
detta leder till att det hela tiden går att lägga på nya varor på bandet från båda håll.  
 
I taket sitter skyltar som visar vilken batch som plockas just nu och hur lång tid den får ta att 
plocka (se bild nr 11 i bilaga nr 3). Står tiden i gul färg betyder det att express varor plockas 
och står tiden i röd färg är det ordinarie varor som plockas. Timern visar även nästa batch och 
hur lång tid den beräknas ta att plocka. När alla varor är plockade vilket skall ske innan den 
angivna tiden är slut, tippas korgarna på respektive A och B band. När klockan visar 00 
startas bandet och varorna åker vidare till stortingsverket. Har medarbetarna inte hunnit 
plocka klart inom den angivna tiden får de själva gå ner med vagnen till sorteringsverket, 
detta eftersom nästa batch börjar snabbt efter och därför ska inte de försenade varorna tippas 
på bandet, då blandas olika batcher med varandra. Detta skedde under observationen då två 
vagnar inte blivit tippade i tid och därför kom tillsammans med batchen efter. Det var 
blandade etikettfärger på varorna samt att det var många paket som låg vid packstationerna 
som inte blivit kompletta och väntade på varor från den tidigare batchen.  
 
Det finns även det som kallas för multi-batch, där flera batchar plockas samtidigt. Detta 
används för att slippa gå fram och tillbaka i gångarna flera gånger vid mindre batchar. När en 
multi-batch är färdig plockad måste varorna sorteras efter färg innan de tippas på bandet så att 
endast rätt batch (omgång av varor) hamnar på bandet till sorteringsverket. 
 
Genom detta plocksystem vet medarbetarna inte om de har plockat färdigt en kunds 
beställning, medarbetaren plockar mängder med varor och sedan är det sorteringsverket som 
sorterar upp varorna efter kundbeställning. Det enda som är gemensamt är att alla varor på en 
order plockas under samma batch, tippas och går samtidigt ut till sorteringsverket och 
packavdelningen.  



 44 

Varorna från expedition kommer på transportband från alla avdelningar ner i en stor tratt (se 
bild nr 16 i bilaga nr 3), A-varor på A-sidan av sorteringsverket och B-varor på B-sidan. Där 
står personal som vänder varorna så att plocketiketten är vänd uppåt, detta för att kameran 
skall kunna läsa av etiketten och ta reda på vilken ränna varan skall ner i (se bild nr 12 i bilaga 
nr 3). Det händer att kameran inte kan läsa av varorna då sorteringsbandet åker med sådan fart 
att varor som är runda eller kantiga lätt rullar av eller tippar så att fel sida hamnar uppåt. De 
varor som inte gick att läsa av åker ett varv och hamnar sedan i en slask låda, denna låda 
rensas efter varje batch och varorna läggs då försiktigt på bandet så att de inte rullar eller 
hamnar med fel sida upp.  
 
Totalt finns det fyra sidor med rännor och varje sida har totalt 50 rännor (se bild nr 13 i bilaga 
nr 3). I varje ränna packas flera ordrar samtidigt. Vid detta tillfälle packar medarbetaren 18 
rännor med flera ordrar i varje och har 48 minuter på sig. När det är som mest att göra är det 
sex medarbetare på varje sida som delar på 50 rännor. Samordnare sitter på morgonen och 
planerar produktion efter hur många ordrar som lagts. Klockan 15.00 dagen innan görs en 
preliminär uppskattning om hur många ordrar som skall hanteras nästkommande dag, men det 
blir alltid en överraskning nästa morgon.  
 
Följesedlarna som skrevs ut i samband med plocketiketterna sorteras ut till de olika rännorna 
innan batchen kommer till sorteringsverket. Följesedeln innehåller information som vilken 
ränna den skall läggas vid och vilken batch den tillhör. Följesedeln anger också vilken storlek 
på kartong eller påse som skall användas vid packning, en del produkter kräver kartong, då är 
det ett fetmarkerat K framför beteckningen för vilken storlek som ska används. Följesedeln 
innehåller också de produkter som skall finnas med i paketet, det står vilken typ av vara och 
artikelnummer som produkten har, vilket kan jämföras med plocketiketten som sitter på 
varan, men följesedeln är även märkt med en unik kombination av en siffra och en symbol. 
Densamma unika kombination finns på plocketiketten, detta för att snabbare kunna hitta och 
packa varorna. En mindre del av följesedeln tas loss och klistras på paketet, resterande del av 
följesedeln läggs i paketet, denna del innehåller även retursedel.  
 
En färdig packad kartong läggs på ett specifikt band för endast kartonger och en färdigpackad 
påse läggs på bandet för endast påsar. Kartonger och påsar läggs på olika band för att påsarna 
vid nästa station kontrolleras genom att vägas (se bild nr 18 i bilaga nr 3). Stämmer den 
uppskattade vikten på påsarna sorteras de och tippas i rätt bur med hjälp av en scanner som 
läser av vilket land paketet ska till. Väger paketet mer eller mindre än angivet så släpps 
paketet i en specifik bur för avvikelser. Kartongerna kommer ut från respektive A- och B-sida 
för att bandas innan de sorteras in i rätt transportbur. Alla varor skall vara måttade för att 
systemet ska veta om det passar i rännorna eller inte. En kund som har beställt en tröja och ett 
bord mottar därför två paket. 
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Det händer ganska ofta att fel varor plockas på grund av mänskliga faktorn. Fel som lätt 
upptäcks är när det kommer ett par trosor i rännan fast det står på följesedel och plocketikett 
att det skall vara en gardinstång.  
 
Om det fattas en vara i ett paket så läggs detta paket på specifika hyllor som är märkta med 
färg, en lila batch läggs på den lila hyllan. Ofta kommer den saknade varan i en senare batch, 
då ser medarbetaren direkt när det kommer en lila etikett bland de orangea och vet att det 
paketet tillhör den tidigare batchen. Som längst väntas det tre batchar på att en saknad vara 
skall komma, dyker inte varan upp hämtas det ofullständiga paketet av en medarbetare från 
kompletteringscentralen.  
 
Även de påsarna som väger mer eller mindre än angivet kommer till kompletteringscentralen. 
Där gås paketet igenom, först vägs det på nytt, på adresskortet står det angivet hur mycket 
paketet skall väga. Sedan öppnas paketet, antal varor räknas och artikelnummer stäms av mot 
beställningen. När felet är hittat, scannas följesedeln och anger i datasystemet var felet skett. 
Varan som är fel, läggs i specifik bur som en gång i veckan töms och sorteras ut tillbaka på 
expeditionen. Påsen med varor som ska till kund läggs på hylla för att vänta på rätt vara. Efter 
varje batch skrivs listor ut på varor som saknas och går för att hämta dessa på expeditionen. 
Fel kan också bero på att det är felaktig vikt på en vara i systemet och därför stämmer inte 
vikten på paketet.  

Transport 
Paketen sorteras för hand efter destination där de använder sig av burar märkta med de olika 
länderna Sverige, Danmark, Norge, Finland och övriga länder. Färdiga burar går vidare till 
lastkaj för utleverans. Större varor såsom mattor och möbler går direkt från externa lager. 

Returhantering  
Kunden har rätt att returnera en vara inom 14 dagar. Returer från Sverige och Danmark går 
via Borås i Sverige för att transportoptimeras vidare till Polen, där kontrolleras, viks och 
packas varor om för att sedan skickas tillbaka till Sverige. Returer från Norge kommer till 
Borås där de måste packas upp och kontrolleras eftersom Norge inte tillhör EU, därför är det 
speciella tullregler som säger att returerna inte kan gå direkt till Polen. Returvaror från Norge 
kommer i bingar och öppnas i datum ordning, varje binge innehåller många paket. Paketen 
öppnas var och en för sig, retursedeln där orsaken till returen står scannas och en avstämning 
görs, antingen har kunden redan gjort en retur på hemsidan eller så skall en retur göras här. 
Då kontrolleras om kunden önskar byta storlek, byta vara eller endast vill returnera varan. Om 
kunden önskar en ny vara och inte gjort en ny beställning själv på hemsidan görs en ny order 
av medarbetaren via datasystemet och en ny order skickas automatiskt. Retursedeln läggs 
sedan i en låda tillsammans med andra retursedlar. De returnerade varorna kontrolleras, viks, 
paketeras och skicks iväg på ett band för att läggas på plockhyllor igen. Varor som är skadade 
eller inte går att sälja som nya läggs i en egen kartong som sedan säljs i personalshoppen. 
Vissa varor läggs i en bur för att senare skickas till Polen, där de kontrollerar varorna ännu en 
gång, viker och packar varorna, för att sedan skickas tillbaka till Sverige.  
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I Borås finns det 18 returstationer, nio stycken medarbetare som jobbar heltid med returer då 
det anländer sex till sju bingar per dag. Medarbetarna har nyckeltal som skall uppfyllas på 33 
paket i timmen då ska öppning, kodning och läggning hinnas med. Här tillkommer även andra 
arbetsuppgifter som källsortering och slänga sopor.  

Flödeskarta 
Nedan finns en flödeskarta över Ellos där de ovan beskriva processerna kan följas genom 
kundorderprocessens flöde från expedition (grön) till utleverans (blå). 

  

Figur 7 Egenskapad flödeskarta över Ellos 
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Analys  
I följande avsnitt görs en analys där insamlad data från företagen ställs mot varandra samt 
matchas med valda teorier och tidigare forskning.  

Ordermottagning 
Inom e-handel är det inte enbart produkten som har betydelse och påverkar konsumentens köp 
utan även service är en stor del av försäljningen, förta intrycket och hur beställningen går till. 
Servicen påverkar och påverkas av många faktorer vilket skapar en komplexitet som kan 
bidra till logistiska problem i förhållande till förväntad leveransservice (Ghezzi, Mangiaracina 
& Perego 2012, s. 4). Hos Sportamore läggs en order huvudsakligen via hemsidan vilket 
också gäller för Ellos, det är här kunden skapar sig en bild av vad den kan förvända sig av 
företaget och varan. Det företaget vill förmedla på hemsidan är en komplett information till 
kunden för att genomföra sitt köp. Detta beskrivs i en av kundserviceprocessens faser ”före 
order”, som innefattar de företagsprestationer som informerar kunden om vad denne kan 
förvänta sig.  När kunden lagt en beställning tas ordern emot i ett datasystem som sorterar 
dem efter destination och valt leverans alternativ. 

Orderbehandling 
En likhet mellan båda företagen är att teknik är oerhört viktigt, idag använder sig båda av 
egenutvecklade program vilket är kostsamt men också ger många fördelar (Valacich & 
Schneider 2016, s. 291). Leif säger att hantering av stora datamängder bygger på att det skall 
ske säkert och stabilt, därför krävs välutvecklade program för att stödja processerna och på så 
sätt minimera att fel uppstår. Tekniken är oerhört viktig för att genomföra en effektiv 
kundorderprocess, Valacich och Schneider beskriver vilka konsekvenser en bristande process 
kan leda till, samt hur viktigt det är med informationssystem och vilka fördelar det kan bidra 
med till verksamheten (2016, s. 281). Väsentliga och integrerade delar i systemet är hårdvara, 
mjukvara, människor, samarbetsvilliga leverantörer, lagstiftning och informations- och 
kommunikationsteknik (Bucki & Suchánek 2012, s.1239).  
 
Enligt  hezzi,  angiaracina    erego hör Ellos till kategorin “Kompletta online säljare”, ett 
företag som endast säljer varor på nätet och deras största konkurrensfördel är deras breda 
produktutbud. Sportamore anses vara en blandning av “Kompletta online säljare” och 
“Fokuserade online säljare” då de även har fokus på en specifik produktkategori. Varken 
Ellos eller Sportamore har möjlighet att lagerföra hela sitt produktutbud, Ellos använder sig 
av externa lager för lagerhållning av otympliga produkter eller som i Sportamores fall där de 
säljer produkter som hemma gym men valt att inte lagerföra dessa produkter. För kompletta 
online företag och fokuserade online företag som inte har möjlighet att lagerhålla hela sitt 
utbud blir valet enligt Ghezzi, Mangiaracina & Perego ett distribuerat lager. Där företaget 
väljer att lagerhålla en viss del som de har kontroll över och sköter logistiken för. Samtidigt 
som leverantören har kontroll över och sköter logistiken för resterande varor (Ghezzi, 
Mangiaracina & Perego 2012, s. 10). 
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Sportamores lager är uppdelat i tre avdelningar, inleverans, utleverans samt retur och 
reklamation. Lagerlayouten är u-formad vilket innebär att godsmottagning och utleverans sker 
på samma sida av anläggningen, detta skapar enligt Jonsson och Mattson möjlighet till 
hanteringsmässig effektivisering och kan även leda till bättre möjligheter för att särskilja 
placeringen av artiklar. Även Ellos lagerlayout är u-formad men då Ellos är en större 
verksamhet har lagret delats in i flera avdelningar, varumottagning, expedition, utleverans 
med sortering och packning samt en mindre returavdelning. Ellos har även fler lager, både 
interna och externa. Expeditionen där varorna plockas är dessutom uppdelad i fyra olika 
zoner. Enligt Jonsson och Mattson ger zonindelning störst effekt om lagret har u-formad 
layout eftersom avstånden är större än vid linjära layouter (Jonsson & Mattson 2011, s. 69) 
 
Vid inleverans av varor placerar Sportamore sina produkter i lådor, dessa lådor ställs sedan på 
hyllor vars nummer är kopplade till produktens EAN-kod, detta är för att systemet skall veta 
exakt var varorna finns och kunna ange placering på plocklistan. Detta resulterar i att samma 
kategori inte ligger samlad utan utspridd på flera ställen. Enligt Jonsson och Mattsson 
benämns detta som flytande placering vilket innebär att artiklar inte har förutbestämda platser, 
utan placeras där utrymme finns (Jonsson & Mattson 2011, s. 71). Då Sportamore har en bred 
produktmix underlättar detta system när nya varor kan placeras i stort sett var som helst inom 
zonerna. I varje låda ligger blandade artiklar för att lättare kunna se och plocka rätt vara, 
sortering görs enligt storlek och färg där medarbetaren som packar upp undviker att lägga 
flera artiklar av liknande färg i samma låda. Den effektivaste hanteringen är när det kommer 
in stora mängder av samma vara, då kan leverantörens befintliga kartong användas och ställas 
direkt på hyllan, i dessa lägen utnyttjas även höjden. Likaså placerar även Ellos sina 
inlevererade varor i lådor och lådorna kopplas till hylla som sedan anges på plocketiketten för 
att enkelt kunna hitta varan. När det kommer stora volymer av samma varor, delas de upp, 
endast de som för tillfället behövs läggs i plocklager resterande magasineras i boxlager eller 
pallhöglager.  Enligt Jonsson och Matsson är golv- eller höjdplacering att överväga då lagret 
innehåller artiklar av olika storlekar, placering av mindre förpackningar på golvnivå och hela 
pallar på de högre nivåerna (Jonsson & Mattson 2011, s. 71).  
 
Vid många små ordrar är det fördelaktigt att bunta ihop flera och plocka artiklar till flera 
ordrar samtidigt (Jonsson & Mattson 2011, s. 80). Detta är något som båda förtagen använder 
sig av, däremot sker arbetet på olika sätt framförallt i arbetsrutiner och datahantering. Hos 
Ellos hanteras stora datamängder åt gången som processeras över natten, normalt processerar 
de ca 10 000 ordrar åt gången. Vilket skiljer sig från Sportamore som hanterar mindre 
mängder regelbundet. Ellos sorterar sina ordrar i batchar om ca 1200 ordrar åt gången, för att 
plocka många artiklar och färdigställa flera ordrar samtidigt, batcharna skrivs sedan ut i 
flerfärgade plocklistor i form av plocketiketter. Att dela in ordrar i batchar skapar ett effektivt 
sätt att schemalägga orderplockning och är enligt Heen nyckelprocessen för att optimera 
orderplockningen (Henn 2012 se Zhang, Wang & Huang 2016, s.281). Likt Ellos plockar 
Sportamore flera ordrar samtidigt dock i mindre kvantitet. Systemet är uppbyggt på att varje 
plockare regelbundet skriver ut en egen mindre plocklista, där plocklistorna är sorterade i köer 
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med olika prioritet utifrån leverans typ och stopptid för geografisk marknad. Likaså planerar 
Ellos stordator ordningen av ordrar som skall plockas utifrån vald leveranstyp och geografisk 
marknad, även de har stopptider att förhålla sig till. 
 
Enligt Henrik är den största utmaningen lagerplanering och placering av den breda 
produktmixen, allt från träningsutrustning som måste stå på pall till skidor, hockeyklubbor, 
underkläder och kepsar. Det är viktigt att ha relevanta produkter på lager, produkter som 
efterfrågas och är rätt för säsongen. Sortimentet är viktigt och har en betydande inverkan på 
logistiken, däremot bidrar en ökad produktbredd med ökad lagerhantering, kapitalbindning 
samt administrativt arbete. Enligt Ghezzi, Mangiaracina och Perego är ett brett sortiment en 
tydlig nyckel till framgång för e-butiker, men kan också vara en risk då det binder kapital och 
beroende på typ av vara finns även risk för inkurans (Ghezzi, Mangiaracina & Perego 2012, 
s.3). 

Färdigställande av order 
Företagens plocklistor är olika till utseendet då Ellos använder sig av plockettiketter och 
Sportamore A4 papper men är uppbyggda på samma sätt, de är strukturerade utifrån lagrets 
layout och är sorterade i ordning efter hur varorna ligger i lagret så som områden, gång, hylla 
och fack. Plocklistorna är utformade för att plockning skall ske så smidigt som möjligt utan 
onödiga extramoment. Plockning av varor sker för hand men då plocklistornas utformning ser 
olika ut används olika processer. Man-till-material principen går enligt Jonsson och Mattson 
(2011, s. 80) ut på att en eller fler personer plockar produkter direkt från lagerplatsen. 
Plockningsaktiviteten för denna princip är manuell och kan variera beroende på antal 
orderrader och antal enheter.  
 
Sportamores orderplockning är uppdelad i två olika typer, singel och multi, under 
plockningens gång prickas listan manuellt av för varje plockad vara. Processen börjar med att 
plockaren scannar sitt ID-kort och då skrivs en manuell plocklista ut, plockaren tar med sig 
vagn eller bur beroende på ordertyp. Vid multi order placeras varor på vagnen efter olika 
numrerade platser upp till 25 utifrån plocklistan och blir därför sorterade redan under plock 
och är redo för packning direkt. Detta är en stor skillnad mellan företagen, hos Ellos börjar 
processen i expedition där en batch skrivs ut i form av plocketiketter, samtidigt skrivs även 
följesedlar ut. Utskrivna plocketiketter delas upp och ut till medarbetare för att plocka 
varorna. Medarbetaren använder sig av en vagn med två korgar och plockar utifrån etiketter 
som är sorterade efter lagrets layout. Etiketten anger vad det är för typ av vara och var den 
befinner sig, samt vilken korg på vagnen, A eller B, varan skall ligga i. På varje avdelning 
sitter skyltar som anger hur långtid varje batch får ta att plocka. När alla varor är plockade 
tippas vagnen på respektive band, A eller B, bandet transporterar sedan varorna till 
sorteringsverket. Varor kommer från de olika zonerna ner i en stor tratt, där medarbetare 
vänder varorna så att den påklistrade plocketiketten hamnar uppåt, detta för att kameran skall 
kunna läsa av etiketterna och ta reda på vilken ränna varan skall ner i. Ordern blir komplett 
först när den gått igenom sorteringsverket och sorteringsbandet har sorterat varorna till rätt 
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ränna. En order som innehåller många orderrader eller involverar plock från olika zoner är 
enligt Jonsson och Mattson fördelaktig att dela upp i mindre plockordrar för att sedan slå ihop 
dem i en efterföljande sortering (Jonsson & Mattson 2011, s. 80), vilket är det arbetssätt som 
Ellos arbetar på.  
 
Båda företagen plockar varorna för hand och styckvis, däremot används olika processer. När 
en order plockas hos Ellos kan det innebära att en kunds varor plockas av flera olika personer 
på olika zoner, vilket betyder att alla medarbetare måste vara synkroniserade i plockning och 
tippa varorna inom utsatt tid för att kundens produkter skall nå paketering samtidigt. Till 
skillnad från Ellos arbetar Sportamore på så sätt att varje order färdigställs och sorteras av 
samma person. Valacich och Schneider(2016, s. 281) påstår att den manuella hanteringen som 
orderinmatning, plockning och packning är ett osäkert moment och ofta skapar fel. 
 
På Sportamore lämnas färdigplockad vagn eller bur vid en packstation där medarbetare packar 
varorna utifrån plocklistan, scannar varje vara samt skriver ut packsedel, adressetikett och 
retursedel. De använder sig av manuella packbord där de har frekvens på 60 ordar/h per 
packbord. Färdiga paket läggs i bur och körs till utgående sluss, där transportör på fasta tider 
hämtar dessa. Detta kallas materialflöde och är enligt Jonsson och Mattson(2011, s. 48) den 
del där produkter flödar från företaget ut till kund. På Ellos sker packning efter att 
sorteringsverket sorterat orderna i rännor, i varje ränna packas flera ordrar samtidigt. 
Följesedlarna finns förberedda vid varje ränna och medarbetare packar paketen utifrån 
angivelser på packsedeln. Transportband transporterar bort färdigpackade paket för att 
sorteras upp i burar efter geografisk riktning och färdiga burar går sedan till lastkaj för 
upphämtning på fasta tider av transportör.  
 
Som kontroll hos Ellos vägs de utgående paketen som är packade i påse, för att se om vikten 
stämmer överens med den uppskattade vikten. Paket med avvikande vikt sorteras ut och har 
en process för sig för att ta reda på var felet ligger och där man eventuellt kompletterar med 
rätt varor.  Även Sportamore har kontroll vid packning för att säkerställa att rätt varor går ut 
till kunden. Detta sker vid packning då varje vara scannas individuellt för att se så det 
stämmer överens med ordern. Att kontrollera varan är en del av leveranssäkerheten, vilken 
enligt Bjørland, Persson och Virum(2003, s.58) innebär att rätt vara levereras i rätt kvalitet, 
det är också är en förutsättning för att nå en hög kundservice och kundnöjdhet. 

Transport 
Ellos tar däremot betalt för frakt både vid köp och retur. Leif på Ellos säger att “idag är 
konsumenterna så medvetna om vad varor skall kosta att det inte går att vara billigast och 
dessutom erbjuda gratis frakt”. Därför används idag service som ett konkurrensmedel då 
företag endast kan erbjuda en begränsad mängd produkter till konkurrerande priser (Ghezzi 
Mangiaracina och Perego 2012, s. 10). 
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Av Sportamore får kunden även ett mail i samband med paketering, att paketet nu är på väg. 
Likt detta skickar Ellos mail till sina kunder, dock sker detta när plocketiketterna skrivs ut. 
Nästa besked får kunden från transportören, däremellan kan kunden själv söka via “track and 
trace”. Detta är ett sätt att hålla kunden uppdaterad på vad som sker med dennes order, denna 
form av kommunikation benämns under serviceelementen som informationsutbyte (Bjørland, 
Persson & Virum 2003, s.58).  
 
Ledtid står för tiden från att order läggs till leverans (Bjørland, Persson & Virum 2003, s.58), 
Sportamore har en ledtid på 1-4 dagar, med mål att alltid leverera dagen efter. Ellos ledtid 
ligger normalt på 1-3 dagar, de har dock inte samma prioritet av snabba leveranser. Båda 
företagen kan även garantera genom express leverans att leverera så att kunden får sitt paket 
nästa dag. Studier visar att faktorer som kunder anser viktiga är att företag skall kunna 
leverera på utlovat datum, dock helst inom tre dagar   urek 2014, s.1 0 . Enligt  hezzi, 
Mangiaracina och Perego (2014, s.4) är ledtiden bland det viktigaste för e-handelsföretag, han 
menar på att kunden är van att gå i fysiska butiker och ha omedelbar tillgång till produkterna, 
detta skapar en stor utmaning för e-butiker och deras logistikplanering.  

Returhantering  
Materialflödets motsida är de produkter som flödar från kund till företaget, detta utgöras av 
returer och reklamationer (Jonsson & Mattson 2011, s. 48). Sportamore erbjuder fri frakt och 
fri retur inom  0 dagar, däremot kostar det om express leverans önskas. Henrik säger att “det 
skall vara lätt för kunden att returnera”. Sportamore har en egen avdelning för inleverans och 
hantering av returer. Vid inleverans av retur scannas alltid EAN-koden på 
produktförpackningen samt EAN-koden på produkten, för att säkerställa att förpackning och 
produkt hör ihop. Vill kunden endast lämna tillbaka varan sker en återbetalning, vill kunden 
däremot byta varan mot en annan skapas en ny order och processen från orderläggning börjar 
om. En returnerad vara återgår till försäljning och läggs på specifika returhyllor som är 
prioriterade vid plock. Enligt Henrik har Sportamore fokuserat lika mycket på att utveckla 
returprocessen som orderhantering, de har som mål att vara snabbare än kunden förväntar sig. 
Däremot skriver Dissanayake och Singh (2007, s.44) att det är uppenbart att företag inte ger 
samma prioritet till returlogistikens processer som andra processer i organisationen. Här visar 
utvecklingen hur snabbt e-handeln anpassar sig efter kundernas köpvanor och vilken påverkan 
logisiken har, då båda företagen betonar att returen är en process som har hög prioritet hos 
dem. Enligt Leif är returhanteringen en process som Ellos ständigt arbetar aktivt med att 
förenkla, att returnera en vara på Ellos är inte gratis men för att förenkla för kunden skickas 
en retursedel med och Ellos debiterar kunden för frakt i efterhand. En retur kan göras för hand 
genom att fylla i den medskickade retursedeln eller via datorn. När en retur görs via datorn är 
den administrativa delen för dem som hanterar returen redan gjord, vilket förkortar 
hanteringsprocessen. Vid byte av en vara prioriteras den nya ordern, så att kunden inte skall 
behöva vänta ytterligare på sin vara. Till skillnad från Sportamore skickar Ellos de 
returnerade varorna till Polen. Där sker den största delen av Ellos returhantering, detta beror 
på att kostnaden med hantering av returer är hög då processen är väldigt tidskrävande. Efter 
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hantering i Polen skickas varorna tillbaka till Sverige för att säljas igen. Undantagsfall är 
returer från Norge som på grund av tullregler hanteras i Sverige. När returerna kommer 
tillbaka till lagret placeras de på en egen avdelning för returer som prioriteras vid plockning. 
Studier visar att onlineköp ökar om möjligheten till att returnera varorna finns (Bayles, 2001, 
se Dissanayake och Singh, 2007 s. 36). Däremot står e-butiker inför utmaningen att de har 
högre andel returer jämfört med fysiska butiker, då kunderna inte har möjlighet att se eller 
prova varan innan köp. Enligt Ghezzi, Mangiaracina och Perego är därför returer en stor del 
av e-handelns vardag och därför också en viktig process. Nackdelen är att returhantering är en 
dyr process eftersom företagen måste packa upp, dokumentera, kontrollera och sedan 
återinföra produkterna i försäljningssystemet (Ghezzi, Mangiaracina & Perego 2012, s.4).  
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Diskussion och förbättringsförslag 
Här följer en diskussion kring resultatet samt åsikter och egna tolkningar. 
 
Sammanfattningsvis upplever vi att företagen har olika styrkor och svagheter inom deras 
produktion. Hos Sportamore är fokus på kvalitet och att eliminera möjligheter till fel, däremot 
är processerna inte lika effektiva som hos Ellos och ska de fortsätta växa är det inte hållbart 
att plocka kompletta ordrar utan de bör överväga någon form av sorteringssystem eller 
sorteringsverk. Ellos har en hög effektivitet och kapacitet däremot är deras processer inte lika 
säkra som hos Sportamore.  

Ordermottagning 
Genom observationerna har vi skapat en förståelse för hur stor del tekniken spelar i en 
fungerade och effektiv kundorderprocess. Minsta fel eller stopp i tekniken och hela 
produktionen blir lidande, detta har också lett till vetskapen om att det inte endast behövs 
fungerande teknik utan även nytänkande och uppdaterad teknik. Ellos genomgår under denna 
period en stor förändring, med att införa ett nytt datasystem som skall underlätta 
kundorderprocessen. Ellos har i dagsläget en fullt fungerade teknik men förhoppningen är att 
förändringarna leder till ett mer uppdaterat system med möjligheten att se över deras 
svagheter. Vi anser att det inte går att avgöra om tekniken som observerats är bättre hos något 
av företagen, då arbetsprocesserna och produktionsmängden skiljer sig så pass mycket leder 
detta till att olika avancerad teknik behövs.  
 
Det som vi däremot upplever är att Ellos som har arbetat med kundorderprocessen under 
väldigt lång tid och gått från att vara ett postorderföretag till e-handelsföretag, har stor 
erfarenhet av order- och lagerhantering. Det speglar sig i förmågan att dagligen producera den 
mängd ordrar som Ellos faktiskt gör. Sportamore som etablerade sig på en redan konkurens 
kraftig marknad upplever vi mer nytänkande. Företaget ökar årligen sin frekvens av ordrar 
vilket även är ett tecken på framgångrika processer. Vi anser att det behövs en blandning av 
erfarenhet och nytänkande för att kunna jobba aktivt med sina processer.  

Orderbehandling 
Båda företagen använder sig av datorsystem som strukturerar ordrarna och skapar plocklistor, 
på så sätt är företagen lika, det som gör att de sedan skiljer sig åt är den stora skillnad på 
volym de hanterar. Den tekniska hanteringen i form av plocketiketter som Ellos använder sig 
av anser vi är en smart lösning på det komplexa problem som uppstår vid hantering av en stor 
mängd varor. De manuella plocklistor som Sportamore använder sig av anser vi behöver 
utvecklas och uppdateras framförallt om Sportamore fortsätter att växa.  

Färdigställande av order 
Sportamore använder sig av EAN-koden som finns på produkten för att koppla ihop vara med 
låda samt placering på lagret och vid plock av varor används de fyra sista siffrorna i EAN-
koden. Under observationen av plockning tillsammans med Agneta på Ellos ser vi att de 
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använder sig av en sifferkombination som är påklistrad på förpackningen. Vi anser att Ellos 
istället kunde använda sig av EAN-koden som artikelnummer, då EAN-koden redan sitter på 
produkten skulle detta leda till en minskad process. 
 
Sportamores plockning av multi ordrar behöver ses över och struktureras om, då de idag 
endast kan plocka 25 ordrar åt gången på en vagn, vilket är en stor begränsning i deras 
system. För att slippa flera moment och för att minska antalet plock rundor anser vi att Ellos 
hantering av att plocka varor i batchar och i senare skede dela upp varorna efter ordrar i en 
efterföljande sortering är en lämplig processutveckling, dock är detta ett stort steg för 
Sportamore men något som bör övervägas. 
 
Som en kontroll vid paketering hos Sportamore scannas EAN-koden på alla varor innan de 
skickas för att se att rätt varor blir packade. Vi märker att Sportamore har skapat utarbetade 
processer för att minimera möjligheten att fel ska uppstå. Ellos använder sig av plocketiketter 
där medarbetaren genom beskrivningen på plocketiketten skall hitta rätt vara, för paket som 
packas i kartong är detta den enda kontroll varan går igenom. Varor som packas i påse går 
igenom en extra kontroll genom att vägas, däremot upplever vi att processen att se om paketet 
väger mer eller mindre än beräknat inte är helt genomarbetad, eftersom felplock kan ske av en 
vara som har jämförbar vikt som rätt vara.  
 
Vi upplever att det saknas kontroller och att Ellos förlitar sig på att vägningen ska fånga upp 
felen. Där anser vi att Ellos borde tänka om, att istället införa en kontroll vid packning där 
packaren exempelvis med hjälp av en scanner läser av ordern respektive produkterna och 
sedan får bekräftat att ordern stämmer och är komplett. Genom detta system är paketen redan 
kontrollerade när de går från packningen och det finns ingen anledning till att väga dem 
längre.  
 
En medarbetare som packar på Ellos behöver vara mer uppmärksam än den medarbetare som 
packar på Sportamore. På Ellos skall medarbetaren förhålla sig till den information som står 
på följesedeln, medarbetaren skall hitta varor med samma symbol, hitta rätt antal varor och 
använda sig av angiven påse eller kartong att packa varan i. På Sportamore sker alla dessa 
steg när varorna scannas av, följesedel skrivs ut och datorn bekräftar att antal varor stämmer. 
Hos Ellos förflyttar sig medarbetaren som packar till varorna som ligger fördelade i fack, på 
Sportamore kommer varorna på vagn till fasta packbord. Utifrån observationerna som har 
genomförts anser vi att en kombination av de båda metoderna som används skulle gynna båda 
företagen. Genom att använda sig av Ellos sorteringssystem, med automatiserat 
sorteringsverk, samt paketeringsmetod att förflytta sig till ordern, men med Sportamores 
teknik vid paketering, använda sig av scanner vid paketering. Att scanna varorna innan 
paketering för att på så sätt få bekräftat att orden stämmer samt att följesedel skrivs ut i 
samband med detta. Ellos skulle med denna metod få ett säkrare flöde med färre 
felpaketeringar samt kan gå ifrån att skriva ut följesedeln i ett tidigt skede för att sedan 
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behöva sortera ut dem. Sportamore skulle få möjlighet att paketera och leverera ett betydligt 
större antal ordrar. 

Transport  
Ledtiden hos företagen skiljer sig knappt, däremot är inställningen till hur snabbt en order 
skall levereras inte densamma. Sportamore har som mål att leverera kundens paket dagen 
efter beställning och strävar alltid efter att överträffa kundens förväntningar medan Ellos tror 
på att skapa en jämn produktion genom att spara ordrar till nästa dag. Det Sportamore lyckas 
med genom detta är att skapa en positiv känsla hos kunden då denne troligtvis får paketet 
snabbare än förväntat. Enligt Leif är en kund hos Ellos nöjd då de levererar inom de utlovade 
tre dagarna.  

Returhantering 
Henrik och Leif delar inte samma syn när de gäller kostnader för frakt och retur av varor. Hos 
Sportamore är både frakt och retur gratis för kunden, de har inställningen att det skall vara 
minsta möjliga jobb för kunden att returnera. Ellos är också av inställningen att det ska vara 
enkelt att skicka tillbaka varor, däremot är processen inte gratis då de tar betalt för både frakt 
och retur. Båda företagen skickar med retursedel i paketen för kunden att använda vid 
eventuell retur. Deras olika syn på detta är oerhört intressant, vi anser att det ligger närmare 
till hands att lägga en beställning om frakt och retur är gratis. Precis som Dissanayake och 
Singh säger att studier visar att onlineköp ökar när möjligheten till att returnera varorna finns, 
där har både tid för retur och pris betydelse. Vi tror att dessa faktorer till och med kan vara 
den avgörande faktorn som leder till köp, speciellt vid osäkerhet i storlek och passform. Som 
resultat av detta anser vi att det är godtagbart att ta betalt för retur, men att ta betalt för frakt 
känns omodernt. Gratis retur är en bonus för kunden, och än en gång försöker Sportamore 
överträffa kundens förväntningar medan Ellos nöjer sig med nöjda kunder.  
 
Returprocessen ser också olika ut i företagen, Sportamore hanterar sina returer på lagret i 
Spånga medan Ellos väljer att skicka den största mängden av returer för hantering i Polen på 
grund av kostnadsskäl. Enligt Ghezzi, Mangiaracina och Perego (2012 s. 4) är 
returhanteringen en dyr process som kräver uppackning, dokumentering, kontrollering och 
återrapportering, som Leif på Ellos nämner även en väldigt tidskrävande process. Valet att 
outsourca hanteringen av returer anser vi ur kostnadssynpunkt vara en stor fördel och genom 
att skicka returer till Polen sparar Ellos ca 9 miljoner kr/år*. Detta väcker en intressant tanke 
hos oss, Ellos tar betalt av kunden för att returnera varan och väljer på grund av kostnadsskäl 
att outsourca hanteringen. Medan Sportamore inte tar betalt av kunden för att returnera varan 
och hanterar returen i Sverige. Detta leder till en reflektion över, vad tjänar Sportamore 
pengar på? 
 
*Baserat på uträkning gjord från data insamlad under intervju med Leif Johanson och redovisad under empiri 
avsnittet. (10-3,5) x 1 400 000 = 9 000 000 
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Slutsatser  
I detta stycke återkopplas studiens syfte, frågeställningarna besvaras kortfattat för att få en 
konkret uppfattning vad studien lett fram till. 
 
Frågeställningar  
Hur arbetar Sportamore och Ellos med kundorderprocessen? 
Efter att ha kartlagt kundorderprocessen kan det konstateras att företegen har egna och 
anpassade system för deras verksamheter. Detta leder till att arbetsrutiner och utförande av 
processer blir individuella, däremot är ordningsföljden av kundorderprocessens steg 
desamma, flödet som en order går igenom är lika men hur stegen utförs skiljer sig åt mellan 
företagen.  En avgörande faktor är att volymen av antal ordrar som dagligen hanteras skiljer 
sig åt, vilket speglas det i den teknik och de arbetsrutiner som används hos respektive företag. 
Exempel är vid färdigställande av ordrar där volymen bidrar till en väsentlig skillnad, 
Sportamore använder sig av ett system där de sorterar för hand direkt vid plockning och Ellos 
har ett automatiserat sorteringsverk som varorna går igenom efter plocknig.  
 
Målet är att skapa mervärde för kunden och nyckeln för att uppnå detta är att ständigt arbeta 
med att skapa färre moment och förenkla arbetet i alla led genom hela kundorderprocessen. 
Detta uppnås genom att fokusera på att arbeta med och utveckla de identifierade 
nyckelfunktionerna. Kontroller är en av de identifierade nyckelfunktionerna, där arbetet med 
att kontrollera ordrarna är en del av leveranssäkerheten som behövs för att skapa säkra flöden 
och nöjda kunder. I analysen beskrivs hur Sportamore har säkrare kontroller jämfört med 
Ellos, deras olika tillvägagångssätt i kundorderprocessens steg blir här tydlig, även om båda 
företagen strävar efter att öka sin leveranssäkerhet genom kontrollerna leder de inte till lika 
säkra flöden.  

 
Hur skiljer sig kundorderprocessen i företagen från varandra? 
Företagen följer kundorderprocessens utformning, men då vi i denna studie gått på 
djupet inom följande fem steg av kundorderprocessen: ordermottagning, 
orderbehandling, färdigställande av order, transport och returer för att ta reda på vad 
som skiljer de två studerade e-handelsföretagen åt har vi kommit fram till följande:  
 

Orderbehandling 
x Plocklistan/plocketiketten är uppbyggda på samma sätt, de är strukturerade utifrån 

lagrets layout och är sorterade i ordning efter hur varorna ligger i lagret så som 
områden, gång, hylla och fack. 

x Sportamore skriver ut mindre plocklistor löpande under dagen medan Ellos endast har 
möjlighet att skriva ut en stor och en mindre batch av plocketiketter per dag, vilket 
idag begränsar Ellos. 
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Färdigställande av order 
x En order på Sportamore plockas och sorteras av en person samt en vid paketering 

medan en order på Ellos involverar många fler medarbetare.   
x Processen för att plocka en order som innehåller flera varor sker hos Sportamore med 

hjälp av multivagn medan Ellos använder sig av ett efterföljande sorteringsverk.  
x Kontroller av att rätt varor har plockats och skickas till kund skiljer sig mellan 

företagen, Sportamore kontroller detta genom att scanna varan innan packning medan 
Ellos endast har kontroll för paket som packats i påse genom att väga dessa.  

Transport 
x Processen och inställningen till ledtid, där Sportamore har som mål att leverera dagen 

efter medan Ellos i första hand strävar efter att skapa en jämn produktion. 
x Kostnaden för frakt där Ellos debiterar kunden för denna kostnad medan Sportamore 

själva står för kostnaden. 

Returhantering 
x Returhanteringen där Ellos väljer att outsourca och skicka returerna till Polen för att 

minimera sina kostnader medan Sportamore sköter hanteringen i Sverige.  
x Kostnaden för att returnera en vara får kunden betala hos Ellos medan Sportamore 

själva står för kostnaden. 
 

Vilka är deras gemensamma nyckelfunktioner? 
Genom denna studie har vi kommit fram till att följande begrepp är centrala 
nyckelfunktioner som är nödvändiga för en fungerande kundorderprocess i båda 
företagen. Utifrån tidigare forskning och teoretisk referensram med stöd av insamlad 
data har dessa begrepp visat sig avgörande. Då begreppen lyftes fram hos båda 
företagen anser vi att dessa är deras gemensamma nyckelfunktioner. 
 
Nedan beskrivs nyckelfunktionernas innebörd utifrån den förståelse studien gett oss 
och företagen förmedlat.  

x Information - på rätt plats vid rätt tid, både internt och externt 
Under besöken hos företagen visade det sig hur viktig den interna informationen är då 
lagrets och personalstyrkas storlek gör det omöjligt att kommunicera med alla, därför 
är informationen oerhört viktig. Hos Ellos är exempelvis informationstavlorna i taket 
på respektive avdelning avgörande för att rätt varor tippas vid rätt tid, utan 
informationen på tavlan skulle produktionen inte fungera. Även Sportamore använder 
sig av stopptider, information som alla medarbetare måste känna till.  

x Teknik - är en förutsättning för arbetet med e-handel och kundorderprocessen  
Hos båda företagen betonades det under intervjuerna att tekniken var avgörande för 
organisationens produktion, för att hantera stora datamängder krävs utvecklade 
program som stödjer processerna.  
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x Kontroll - kontroller genom hela arbetsledet är nödvändigt för att minimera fel 
som kan uppstå i processerna 
Vid observationerna framkom att båda företagen använder sig av kontrollsystem, även 
om de skiljde sig åt i utförande och säkerhet i kontrollerna, använde sig båda av 
utarbetade kontrollsystem i form av vägning och scanning. 

x Flöde - när alla processer arbetar tillsammans skapas ett följsamt arbetsled utan 
hinder för nästkommande process 
Under besöken hos företagen observerades att båda företagen arbetar med u-format 
flöde genom produktionen, vilket skapar en hanteringsmässig effektivisering.  

x Effektivitet - uppnås vid ett fungerande flöde där processerna tillsammans bidrar 
till en produktion som skapar värde och utan slöseri  
Vid paketering i företagen ser vi att de skiljer sig åt mycket, båda företagen har 
utvecklat egna metoder för hur paketeringen ska ske på det effektivaste sättet. Ellos 
betonar att de strävar efter att arbeta med en jämt produktion. Medan Sportamore 
arbetar för att så snabbt som möjligt hantera varje order som kommer in.  

x Kvalitet - önskas uppnå med arbetet, skapas i alla steg av kundorderprocessen 
Vid intervjun med Henrik på Soprtamore betonade han att det är kunden som avgör 
huruvida kvalitén är bra, något som även Leif och Thomas håller med om. Kvalitet 
innebär i stort att göra rätt från början till slut, för att vara framgångsrik inom detta 
krävs god kännedom om sina kunder och de förväntningar som finns samt 
tillvägagångssätt för att uppfylla dessa krav och förväntningar.  

Förslag på fortsatta studier  
De studier som idag berör kundorderprocessen lägger stort fokus på kunden och genom denna 
studie har det även skapats en förståelse för hur oerhört viktig kunden är, eftersom företagen 
ständigt försöker leva upp till och överträffa kundens förväntningar. Vi ser ett behov av 
fortsatta studier som fokuserar lika mycket på kunden som på effektivisering av processerna. 
Studier där forskaren ser till hela processen, förutom de steg av kundorderprocessen som har 
studerats i denna studie, även fördjupa sig i orderläggning som sker av kunden, 
kommunikationen med kunden under processens gång och upplevd känsla och resultat som 
kunden känner. Det hade även varit intressant att studera flera e-handels företag för att 
eventuellt kunna generalisera resultatet bättre.  
 
I denna studie används tidigare forskning skriven av Ghezzi, Mangiaracina och Perego, där de 
i sin studie Shaping the E-Commerce Logistics Strategy: a Decision Framework identifierar 
relationen mellan logistiska strategier och logistiska problem i e-handelns produktflöde för att 
kunna presentera en modell som hjälper B2C-företag att planera deras processer. Förslag på 
fortsatt studie är att genomföra Ghezzi, Mangiaracina och Peregos framtagna modell och 
genom modellen se hur Sportamore och Ellos hanterar komplexitet i leverantörsrelationer, 
lager, ägande av produkter och transporter samt komma fram till lösningar hur Sportamore 
och Ellos kan planera sina processer. 
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Bilagor 
Bilaga 1. Intervjufrågor  

Intervjufrågor till logistikansvarig: 
1. Hur många ordrar hanteras dagligen? 
2. Hur gör kunden en beställning? Hur sker en orderläggning?  
3. Vart tar ordern vägen efter det? Hur ser er ordermottagning ut? Hur ser processen ut? 

(Finns det fler steg)  
4. Vilket program använder ni? Vilka funktioner, på vilket sätt underlättar de arbetet? 

Varför just detta program?  
5. När blir varan kundspecifik? När ordern läggs eller plockas? 
6. Hur ser orderhanteringen ut? Vart plockas ordern ifrån? Hur plockas ordern? Var finns 

detta/dessa lager? Vem plockar ordern? 
7. Har ni alla varor i lager? Hur håller ni koll på lagersaldot? Vad händer om en vara är 

slut i lager? (Servicegrad) 
8. När beställningen är klar, hur sker transport och leverans? 
9. Får/hur kunden vet att ordern är på väg/klar att skickas? 
10. Ledtid, hur lång tid tar det från att ordern läggs tills kunden har varan hos sig? 
11. Har ni någon tidsstyrning när det gäller plock och packning av varor?  
12. Leveranstid, hur lång tid tar leveransen? 
13. Har ni någon tidsstyrning på era transporter? Hur säkra är ni att produkten kommer 

fram när den ska? (Leveranspålitlighet) 
14. Kan ni påverka leveranstiden? Har ni specifika krav på transportören? Försäkringar? 
15. Upplever ni att kunderna har krav på ledtid och leveranstid?  
16. När varan är hos kunden, följer ni upp att kunden är nöjd/missnöjd? 

(Leveranssäkerhet) 
17. Hur returnerar kunden era varor? Öppetköp? Bytesrätt?  
18. Hur hanterar ni en retur? Steg för steg.  
19. Hur hanterar ni en missnöjd kund? Hur kontaktar kunden er? Hur följer ni upp detta? 
20. Arbetar ni med kvalitetsstyrning, före/under/efter? Kontroller? 
21. Arbetar ni med effektivisering? 
22. Hur ser ni på flexibilitet i kundorderprocessen? 
23. Vad kan gå fel? (Exempel: felplock) Vad händer om något går fel? Hur hanterar ni 

fel? 
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Bilaga 2. Intervju respondenter  
 
Henrik Silverstolpe  
Lagerchef, Sportamore  
 
Thomas Larsson 
Produktionschef, Ellos 
 
Leif Johanson 
Logistikchef, Ellos 
 
Johan  
Teamleader expedition, Ellos 
 
Rickard 
Teamleader expedition, Ellos 
 
Agneta 
Koordinator expedition, Ellos 
 
Susanna 
Koordinator sortering och paketering, Ellos 
 
Katarina 
Returavdelning, Ellos 
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Bilaga 3. Dokumentation från observation 
Sportamore 

 
 

 
 
 
 
 

Bild 1 Lagergång med kartonger Bild 2 Lagergång med lådor Bild 3 Lagergång med 
skokartonger 

Bild 4 Hyllor för returer Bild 5 Översikt skolager Bild 6 Multivagn 
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 Bild 8 Paketering från bur 

 
 
Bild 7 Översikt 
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Ellos 
 

 
 

 
 
 

 
 

Bild 9 Översikt Bild 10 Plocketiketter Bild 11 Transportband 

Bild 12 Sorteringsband Bild 13 Sorteringsrännor 
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Bild 15 Översikt lager 

Bild 14 Plockvagnar 
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Bild 16 Tratt till 
sorteringsverk från 
transportband 

Bild 17 Översikt sorteringsverk 

Bild 18 Vägning av påsar 
samt sortering efter 
geografisk riktning 


